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۳

دست های آلوده 

ابهام در پرداخت وام
 ۲۰۰ میلیونی مسکن

۳

ذخیره سد زاینده رود تا آذر 
کاهشی است 
۳

       

نوشیدن قهوه باعث 
افزایش طول عمر 

می شود

براى کاله قاضى، کالهتان را قاضى کنید 
۳

تونل سوم کوهرنگ 
باید وارد مدار شود

رئیس حوضه آبریز زاینده رود در خصوص سرنوشت تونل 
سوم کوهرنگ که بهار امسال خط اضطرار آن وارد مدار 
شد و پس از دو هفته متوقف شد، ابراز داشت: در رابطه با 
تونل سوم کوهرنگ با استان صحبت هایى شده با توجه 
به اینکه کشاورزان در این فصل مصارفى ندارند، حتى با 
فرماندار شهر کوهرنگ نیز گفتگوهایى داشتیم، با استاندار 
اصفهان نیز مسائل را مطرح کردیم تا تعاملى صورت گیرد 
که بتوانیم انتقال تونل سوم را براى سد زاینده رود داشته 

باشیم و فکر مى کنم این طرح اجرا خواهد شد.
علیرضا الماسوندى تصریح کرد: اگر خط کوهرنگ 3 وارد 
مدار شود که باید وارد شود کمى شرایط حوضه متعادل 
خواهد شد و امید است بتوانیم با ظرفیتى که در اثر بارندگى 
در سرشاخه ها خواهیم داشــت و اضافه شدن این خط، 

شرایط حوضه آبریز متعادل شود...

جاى خالى طرح هاى سنتى جاى خالى طرح هاى سنتى 
بر تن پوش اصفهانى ها بر تن پوش اصفهانى ها 

۶

چشم ها به تصمیم شوراى عالى حفاظت محیط زیست براى نجات یکى از مهمترین زیستگاه هاى حیات وحش

روز خوب پیام و بیرانوند 
در نقش جهاندر نقش جهان

اگرچه انتظارى که از دیدار سپاهان و پرسپولیس 
در ذهن داشتیم به واقعیت بدل نشد و به دلیل 
حساسیت و اهمیت امتیازات این مسابقه شاهد 
مسابقه اى تماشایى از ســوى دو تیم نشدیم 

ولى سنگربان هاى...
۷

۷
در صفحه ۳ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید

از صدرنشینی 
گل گهر تا 

اولین برد ملوان

هفته هشتم لیگ برتر زیر ذره بینهفته هشتم لیگ برتر زیر ذره بین

۵

بازگشت حاج صفی 

یافته هاى اخیر دانشــمندان نشان 
مى دهد، نوشــیدن روزانه قهوه 

مى توانــد باعــث افزایش 
طول عمر افراد شود . بر 

اساس تحقیقاتى ...

جذابیت زبان دوم در کالس های درس جایی ندارد

روایت بهزاد فراهانیروایت بهزاد فراهانی۲
 از روزهای سریال امام علی(ع) از روزهای سریال امام علی(ع)

روزی که «عمروعاص» از روزی که «عمروعاص» از 
۲تشنگی غش کرد!تشنگی غش کرد!

وداع دائمی با اینستاگرام و واتساپ تأیید شد؟! علت گران شدن سیب زمینی چیست؟جهان نما چگونه تمام ایمیل هاى خود را در یک قسمت دریافت کنیم؟ استان شایع ترین آلرژى هاى فصل پاییز و راه هاى مقابله با آنتکنولوژی سالمت

چهـــــره روز

با توجه به حد نصاب نرســیدن تعداد ســهامداران حاضر در مجمع نوبت اول، لذا مجدداً از کلیه 
سهامداران شرکت مجتمع صنعتى و بازرگانى ایثارگران حدید دعوت به عمل مى آید تا در جلسه 
مجمع عمومى سالیانه نویت دوم این شرکت در تاریخ 1401/07/28 راس ساعت 15 بعدازظهر روز 
پنج شنبه به نشانى: اصفهان،بلوار شفق ، مجتمع ادارى شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان ، سالن 

اجتماعات تشکیل مى گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه به شرح ذیل است:

1-استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد منتهى به 1400/12/29
2-استماع گزارش حسابرس و  بازرس قانونى شرکت 

3-بررسى و تصویب ترازنامه و صورت هاى مالى منتهى به سال 1400/12/29 
4- انتخاب اعضاى هیئت مدیره اصلى و على البدل 

5- انتخاب حسابرس و بازرس قانونى شرکت 
6- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهى هاى شرکت 

7- سایر مواردى که صالحیت مجمع عمومى عادى سالیانه مى باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
مجتمع صنعتی و بازرگانی ایثارگران حدید(سهامی خاص)   

به شماره ثبت۱۱۸۹۳ (نوبت دوم)

هیئت مدیره مجتمع صنعتی و بازرگانی ایثارگران حدیدهیئت مدیره مجتمع صنعتی و بازرگانی ایثارگران حدید

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شــرکت دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده که در ساعت 12:00مورخ  1401/07/30روز شنبه  در محل دفتر مرکزى 
شرکت به آدرس چهارباغ باال-خیابان عطاءالملک - کوچه شهید تاج الدین پالك 68 تشکیل

 مى گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

انتخاب و تغییر اعضاى هیأت مدیره
انتخاب بازرسین

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
 بطور فوق العاده شرکت بین المللی دیتای پارسیان سپاهان

(سهامی خاص) سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۳۴۶۰ و شناسه ملی  
 ۱۰۲۶۰۵۳۹۷۵۸

هیات مدیره شرکت بین المللی دیتای پارسیان سپاهان(سهامی خاص)هیات مدیره شرکت بین المللی دیتای پارسیان سپاهان(سهامی خاص)

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان در نظر دارد بهره بردارى از فضاهاى ذیل را از طریق مزایده عمومى به متقاضیان 
واجد شرایط واگذار نماید.

لذا  متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 
مورخ 1401/07/26  به بازرگانى بنیاد تعاون زندانیان اصفهان واقع در اصفهان، اتوبان ذوب آهن، جنب زندان مرکزى 

مراجعه و براى کسب اطالعات بیشتر با شماره هاى37872096-031 و 37872018 تماس حاصل نمایند.
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1401/07/27 به دبیرخانه بنیاد تعاون زندانیان 
اصفهان واقع در اصفهان ، اتوبان ذوب آهن، جنب زندان مرکزى مى باشد.  پاکت ها در روز شنبه مورخ 1401/07/30 

بازگشایى میگردد.

آگهی مزایده عمومی

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهانبنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان

مکانمورد  مزایدهمرحلهشماره مزایده

زندان نسوان (دولت آباد)فست فوداول1401-05

زندان نجف آبادرستوران و فست فوداول1401-06

کارخانجات زندان مرکزى اصفهانفست فود و تریااول1401-07

زندان فریدنفروشگاه مواد غذایىاول1401-08

۳

چهـــــره روز

تا قبل از اینکه کرونا فروکش کند نانوایى ها از بهداشت 
بیشترى برخوردار بودند و از جمله مثًال ...

دندوند وند  وندنوندددو
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فحتشزببازگشت حاج صفی ییج بازگشت حاج صفیص

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد تعدادى از امالك و اراضى با کاربرى هاى مختلف خود واقع در محالت شهر جدید فوالدشهر را از طریق فراخوان عمومى 
WWW.SETADIRAN. به شماره  1401/7044/ص مورخ 1401/07/16 و با جزئیات مندرج در اسناد فراخوان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى

IR به شماره ثبت سامانه  2001001335000014  به صورت الکترونیکى به فروش برساند. 
تاریخ انتشار: یکشنبه مورخ 1401/07/17 

مهلت دریافت اسناد فراخوان اراضى: تا ساعت 19 مورخ 1401/07/24 . (شایان ذکر است دریافت اسناد فراخوان در زمان مقرر الزامى مى باشد و در صورت عدم دریافت 
اسناد فراخوان از طریق سامانه ستاد از طریق توکن مزایده متقاضى ، سامانه ستاد از ثبت نام متقاضى جلوگیرى خواهد نمود.)

تاریخ بازدید:  از ساعت 10 صبح مورخ  1401/07/17 لغایت ساعت 13 مورخ 1401/07/24 . ( فقط در ساعات ادارى)
 مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: زمان تحویل پیشنهادها از تاریخ 1401/07/17 لغایت ساعت 19  مورخ 1401/08/05

تاریخ بازگشایى فراخوان اراضى:  زمان بازگشایى پاکتهاي پیشنهاد قیمت ساعت 09 صبح  مورخ 1401/08/08 
تاریخ اعالم به برنده:   یکشنبه مورخ 1401/08/08 

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى است: 
1- برگزارى فراخوان واگذارى اراضى (مزایده) صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى اینترنتى WWW.SETADIRAN.IR  مى باشد و کلیه 
مراحل فرآیند فراخوان شامل خرید، دریافت اسناد، پرداخت تضمین شرکت در فراخوان (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن شرکت کنندگان 

در فراخوان از این طریق مى باشد.
2- کلیه اطالعات مربوطه شامل مشخصات فنى،ضوابط شهرسازى، نحوه فروش و سایر موارد مورد نیاز بر برد اعالن عمومى سامانه الکترونیکى دولت و وب سایت شرکت 

عمران شهر جدید فوالدشهر به نشانى https://fooladshahr.ntdc.ir/  قابل مشاهده،  بررسى و انتخاب مى باشد.
3- مبلغ و نوع سپرده شــرکت در فراخوان عمومى امالك : مبلغ ســپرده شــرکت در فراخوان معادل 5٪ (پنج درصد) قیمت پایه هر پالك و صرفًا فیش واریزى 
به حساب تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شــهر جدید فوالدشهر به شــماره 4001119506377117 نزد بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران به شماره شبا 
IR410100004001119506377117 و شناسه واریز 963285300101026008222200001144 (واریزى از طریق شماره شبا و بصورت ساتنا یا پایا واریز شودضمنًا ثبت 

شناسه واریز الزامى است).
نکته مهم: در ماشین نویسى فیش واریزى و توضیحات آن توسط بانک بایستى حتماً نام شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر درج شده باشد. 

4- متقاضیان می توانند در فراخوان عمومى واگذارى اراضى بیش از یک پالك شرکت کنند، در این صورت باید سپرده هاي جداگانه تهیه نمایند.
5- با توجه به محدودیت سامانه مبنى بر اینکه براى ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه فقط یک نفر مى تواند پیشنهاد ارائه نماید لذا در صورتیکه دو نفر بخواهند 

مشترکاً یک پیشنهاد ارائه نمایند بایستى فرم پیشنهاد قیمت پیوست مدارك فراخوان را هر دو نفر تکمیل و امضاء و اثر انگشت نمایند و در سامانه بارگذارى کنند. 
6-  عالقمندان به شــرکت در فراخوان اراضى مى بایســت جهت ثبــت نام و دریافت گواهــى الکترونیکى (توکن) با شــماره هاى ذیل تمــاس حاصل نمایند.

دفتر ثبت نام استان تهران:  88969737 و 85193768  مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه: 41934 – 021     
.  WWW.SETADIRAN.IR اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى اینترنتى

آگهي فراخوان عمومی واگذاری 
تعدادی از زمینهای تجاری خدماتی و کارگاهی واقع در شهر جدید فوالدشهر  

به شماره ۱۴۰۱/۷۰۴۴/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶  

م.الف:۱۳۹۰۵۳۳

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهرروابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

نوبت اول
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وداع دائمى با اینستاگرام
و واتساپ تأیید شد؟!

یک پنجم جمعیت کشور
کودك هستند

خبرخوان
تلگرام 50 میلیونى شد!

آمار رسمى نشان مى دهد    کافه سینما |
با وجود مسدود شدن پیام رسان تلگرام، 45 میلیون 
ایرانى همچنان از آن استفاده مى کنند. در گزارشى 
هم که چندى پیش منتشر شد، تعداد کاربران ایران 
از پیام رسان تلگرام، 50 میلیون نفر اعالم شد. این 
روزها کاربران زیادى بر اثر فیلترینگ واتساپ، به 

تلگرام روى آورده اند.

«ایتا» را 5 طلبه
راه اندازى کردند

رئیس کمیسیون فرهنگى مجلس    فارس |
با بیان اینکه دو ســال اســت برخى نمایندگان 
نمى گذارند که فضاى مجــازى را مدیریت کنیم، 
تصریح کرد: خود آمریــکا 270 ماده براى فضاى 
مجازى گذرانده است. حجت االسالم و المسلمین 
مرتضى آقاتهرانــى گفت: متأســفانه در فضاى 
مجازى براى مثال از 10 خبرى که منتشر مى شود 
بیش از نیمى از آن دروغ است اما نکته اینجاست 
که ممکن است وقتى دروغ تکرار شود خیلى ها آن 
را باور کنند . ما بهتر از واتساپ و... را باید بیاوریم تا 
مردم خودشان انتخاب کنند. آقاتهرانى تأکید کرد: 
ایتا را پنج طلبه راه انــدازى کردند، آقاى جهرمى 
حاضر نبود با اینها بنشــیند اما با خارجى ها معامله 

مى کرد چون برایش پول داشت.

انفجار آمار گیمرها در ایران
بــر اســاس    روزنامه فرهیختگان|
آمارها 20میلیون ایرانى مشترى هر روز بازى هاى 
کامپیوترى هستند. براســاس برآوردهایى که در 
سال 1400 انجام شــده است، بازى هاى موبایلى 
587 میلیارد تومان در این حوزه هزینه کرده اند که 
از این میان مبلغ 170 میلیارد تومان سهم بازى هاى 
موبایلى بومى بوده و مابقى آن در اختیار بازى سازان 

خارجى قرار گرفته است. 

تداوم «آبى» ترین وضعیت  
  تابناك | بر اساس رنگبندى جدید کرونایى 
کشورمان، وضعیت خوب کرونایى کشورمان تداوم 
داشته است، به این صورت که مثل هفته هاى اخیر 
رنگ «قرمز» در نقشه جایى ندارد و رنگ «آبى» 
پهنه وســیعى از میهن مان را در برگرفته اســت. 
نکته خوشایند در این به روزرسانى، افزایش تعداد 
شــهر هاى آبى (معادل وضعیت «عادى») است 
که از 232 شهرســتان در هفته گذشــته به 238 
شهرستان رسیده است؛ وسعتى بزرگ که تقریبًا 

شامل 53 درصد شهرستان هاى ایران مى شود.

2 روز «پوتین» را دعا کنید!
«والدیمیر پوتین»،    همشهرى آنالین|
رئیس جمهور روسیه روز جمعه در میان تبریک هاى 
مقامات این کشــور و تقاضاى رئیس کلیســاى 
ارتودوکس روسیه براى دعا براى سالمتى رهبرى 
با طوالنى ترین دوران حکومــت پس از «ژوزف 
استالین»، 70 ساله شد. مقامات پوتین را به عنوان 
منجى روسیه مدرن ستودند و «پاتریارك» (رئیس 
کلیساى ارتودوکس) مسکو از همه مردم خواست 
که دو روز به دعا کردن براى حفظ سالمت و طول 

عمر پوتین اختصاص دهند.

 کشف انبار سکه طال!
  خبرآنالین |  باســتان شناســان اداره آثار 
باستانى رژیم صهیونیستى انبارى از سکه هاى طال 
را در شهر باســتانى پانیاس کشف کردند. پانیاس 
که بعدها به نام بانیاس شــناخته شــد، در بلندى 
هاى جوالن قــرار دارد و در دوره روم اولیه به اوج 
خود رسید. کاوش هاى باستان شناسان به کشف 
گنجینه اى متشکل از 44 سکه طالى سولیدوس 
و یک ســکه طالى بســیار خالص  که در اواخر 
امپراتورى روم و امپراتورى بیزانس صادر شده بود، 
منتهى شدکه اولین بار توسط امپراتور «کنستانتین» 

(306-337 پس از میالد) معرفى شد. 

زمستان سخت اروپایى ها 
  ایرنا |«امانوئل مکرون»، رئیس جمهور فرانســه 
جمعه شب با بیان اینکه زمستان پیش رو براى اروپایى ها 
یکى از سخت ترین زمستان ها خواهد بود، گفت: اروپا در 
این زمستان با سختى هاى زیادى براى تأمین گاز رو به رو 
است. مکرون افزود: اروپا با کشورهاى شریک آسیایى در 
معامالت خرید گاز هماهنگ خواهد شد و مذاکرات خود 

را با تأمین کنندگان تشدید خواهد کرد.

هلندى ها و فرانسوى ها
مى روند 

دولت هلند از همه اتباع خود خواســته    فارس|
از ایران خارج شــوند. وزارت خارجه هلند عالوه بر این، 
وضعیت سراسر ایران براى سفر را «قرمز» اعالم کرد و 
به تمامى اتباعش توصیه کرده از سفر به ایران خوددارى 
کنند.  فرانسه هم از شهروندانش خواست ایران را ترك 

کنند. 

افزایش عالقه به پلیس
  ایرنا | سردار حسین اشترى روز شنبه در صبحگاه 
عمومى یگان هاى عمومى فراجا که به مناسبت هفته 
نیروى انتظامى برگزار شد، با بیان اینکه مردم در تجمعات 
مختلف اخیر در سراسر کشور از خادمین نیروى انتظامى 
حمایت قاطعى کردند، گفت: طبق نظرسنجى هاى انجام 

شده عالقه مردم به نیروى انتظامى افزایش یافت.

تجربه اى براى دانشگاه 
امیرکبیر  

تجربه    روزنامه جمهورى اسالمى | 
تلخ دانشــگاه صنعتى شــریف، عالمت راهنمایى شد 
براى جلوگیرى از تکرار آن تجربه در دانشگاه امیرکبیر. 
دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در محوطه دانشگاه تحصن 
کردند و اساتید به دور آنها حلقه زدند. رئیس دانشگاه هم 
براى جلوگیرى از ورود لباس شــخصى ها به دانشگاه، 
ابتکار خوبى به خرج داد. وى ضمن حمایت از دانشجویان 

گفت کسى حق ندارد وارد دانشگاه شود. 

دشمن دنبال غیرحضورى 
کردن آموزش است

  ایسنا |یوســف نورى، وزیر آموزش و پرورش 
ضمن تأکید بر اینکه هر ســاعتى کــه دانش آموزان از 
درس جا بمانند ضرر کرده اند گفت: امروز دشمن در پى 
غیرحضورى کردن آموزش است. دانش آموز ما در فضاى 
مجازى در هر ثانیه فرصت هاى زیادى براى آموزش را از 
دست مى دهد و برنامه ریزى دشمن بر روى همین مسئله 
و حضور گسترده دانش آموزان در فضاى مجازى جهت 

فرصت سوزى است.

زیباکالم ممنوع التدریس شد
  برترین ها| صادق زیباکالم، استاد علوم سیاسى 
دانشگاه تهران از ممنوع التدریس شدن خود خبر داد. وى 
در این رابطه گفت: 40 نفر درس تحوالت عصر پهلوى را 
با من گرفته بودند اما مسئولین دانشکده اطالع دادند که 
حراست دانشگاه به آنها اعالم کرده که من حق تدریس 

ندارم و کالسم را به استاد دیگرى داده اند.

سطل هاى زباله  جمع شد
  همشهرى آنالین| این روزها مخازن زباله 
برخى از خیابان هاى اصلى تهران جمع آورى شــده و 
برخى شهروندان زباله خود را در محل جانمایى مخزن رها 
مى کنند. مسئله اى که برخى از علت آن خبر ندارند. حسین 
نظرى، معاون خدمات شهرى و محیط زیست شهردارى 
درخصوص دلیل جمع آورى مخازن زباله از سطح شهر 
توضیح داد:  این موضوع دلیل امنیتى دارد وقتى مجموعه 
امنیتى اعالم کنند که باید مخازن را جمع آورى کنید، ما 
به عنوان شهردارى انجام مى دهیم. او ادامه داد: شوراى 
تأمین دراین خصوص تصمیم گیرى کرده و شهردارى 

براساس تصمیمات شوراى تأ مین حرکت مى کند.

دادستان کل کشور در اظهارات جدید خود به نوعى بر 
فیلترینگ دائمى اینستاگرام و واتساپ صحه گذاشت تا 
آخرین امیدهاى کسب و کارهاى اینترنتى نیز ناامید شود. 
حجت االســالم منتظرى در جدیدترین اظهارات خود 
ضمن تأیید این موضوع که کســب وکارهاى اینترنتى 
از زمان اعمال محدودیت ها با مشــکل مواجه شده اند 
تأکید کرده که در هر حال اینستاگرام و واتساپ شاهد 
برگزارى کالس  هاى جرم و جنایت، بى عفتى و هرزگى 
اســت. اظهارات جدید دادستان کل کشــور مى تواند 
نشانه اى بر قطعیت فیلتر دائمى اینستاگرام و واتساپ 
باشــد. اخیراً دادستان کل کشــور اعالم کرده اگرچه 

کسب و کارهاى اینســتاگرامى مردم در حال حاضر با 
مشکالتى مواجه شده است،  اما بهتر بود پیش از این در 
این باره خود مردم دوراندیشى الزم را انجام مى دادند. به 
گفته حجت االسالم منتظرى،  باید  مردم از همان ابتدا 
که بسترهاى داخلى مناســب براى راه اندازى کسب و 
کار اینترنتى فراهم شده بود به این پلتفرم هاى داخلى 

مهاجرت مى کردند تا با مشکالت امروز مواجه نشوند.
در مجموع آنچه از اظهارات منتظرى برداشت مى شود 
اینکه دولت قصد نــدارد به این زودى هــا فیلترینگ 
اینستاگرام و واتساپ را بردارد و شاید هم قرار است براى 

همیشه این دو شبکه محبوب اجتماعى فیلتر بمانند.

شهال کاظمى پور، جمعیت شــناس با بیان اینکه از نظر 
جمعیت شناسى، جمعیت زیر 12 سال کودك محسوب 
مى شــوند اظهار کرد: طبق برآوردها در سال گذشته، 
18 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر 12 سال سن دارند 
که این میزان 21 درصد از جمعیت کل کشور را شامل 
مى شوند. وى با بیان اینکه حدود یک پنجم از جمعیت 
کشور را کودکان تشکیل مى دهند، درخصوص حضور 
کودکان به تفکیک هر استان توضیح داد: این موضوع 
وابسته به بارورى است و براین اساس استان هایى مانند 
سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد 
که میزان بارورى آنها بیشــتر است، سهم کودکان نیز 

بیشتر است و در استان هاى با بارورى کم مانند گیالن، 
مازندران، مرکزى و تهران، سهم کودکان کمتر و تعداد 

سالخوردگان بیشتر است.
به گفته کاظمى پور، در حال حاضر 25 میلیون خانوار در 
کشــور وجود دارد که به طور میانگین مى توان گفت از 
هر 1/5  خانوار حدود یک خانوار فرزند زیر 12 سال دارد.
کاظمى پور ادامه داد: حدود 500 هزار کودك داریم که یا 
به مدرسه نرفته اند یا بازمانده از تحصیل هستند و تقریبًا 
همین افراد کودکان کار را تشــکیل مى دهند. عمدتًا 
نرفتن کودکان به مدرسه به جز موضوع معلولیت، ناشى 

از «فقر» است. 

الدن ایرانمنش
فاصله اى نجومى بین ما و کشورهاى پیشرفته دنیا در 
زبان آموزى وجود دارد. فاصله اى که دلیل اصلى اش 
عدم جذابیت کالس هاى زبان و ســاعت هایى است 
که بچه ها باید زبان دوم را یــاد بگیرند. گرچه خانواده 
هایى که دستشان به دهانشان مى رسد از کودکى و از 
همان مهد کودك بچه هایشان را با دنیاى جدیدى آشنا 
مى کنند اما اغلب دانش آمــوزان یادگیرى زبان را یا از 

صفر و یا با آشنایى اندك شروع مى کنند.
این در حالى اســت که در برخى از کشورهاى توسعه 
یافته، دانش آموزان گاهى تا سه زبان را فرامى گیرند. 
نمونه آن کشور هلند اســت که فضاهایى طراحى شده 
که دانش آموزان با حضور در آنها با زبان و فرهنگ هاى 
ملل مختلف دنیا آشنا مى شــوند تا زبان هاى زنده دنیا 
را یاد بگیرند. در ژاپن هم همه آنهایى که دبیرستان را 
تمام مى کنند مى توانند دستکم به زبان انگلیسى حرف 

بزنند و بنویسند و بخوانند.
اما اوضاع در کشور ما فرق مى کند. کالس هاى زبان 
دوم نه جذاب است و نه توانســته آنطور که باید و شاید 
دانش آموزان را ترغیب کند که زبان بیاموزند. منصور 
کدیور، مدرسى است که چند دهه زبان انگلیسى تدریس 
کرده و حاال در مقام یک کارشناس آموزش زبان معتقد 
اســت روش هاى آموزش زبان در مدارس ایران باید 
متحول شــود وگرنه نمى توانیم در این زمینه موفقیت 

حاصل کنیم.
گفته هاى او از یک مسئله مهم پرده برمى دارد؛ اینکه 
فارغ التحصیالن دانشــگاهى ما هم هنوز به شــکل 
درستى به زبان انگلیسى مسلط نیستند. به گفته کدیور، 
اساس آموزش زبان بر استمرار است و اگر این پیوستگى 
وجود نداشته باشــد مطالب به همان سرعت و سادگى 
که در ذهن کودك جا مى گیرد از ذهن او پاك مى شود.

بــه گفته این کارشــناس، پایــان ســال تحصیلى و 
شروع تابستان براى بیشــتر خانواده ها فرصتى است 
تــا فرزندانشــان را در کالس هاى مختلــف از جمله

 کالس هاى آموزش زبان ثبت نــام کنند. البته برخى 
خانواده ها در طول ســال از این کالس ها استفاده مى 
کنند ولى بیشتر آنها به این سه ماه بسنده مى کنند و در 
9 ماه دیگر سال بر حضور فرزند در کالس هاى مدرسه 
متمرکز مى شوند. به نظر شما آموزش هاى تابستانى 

براى آموزش زبان خارجى به کودکان کافى است؟
همین بسنده کردن به آموزش زبان خارجى در سه ماه 
تابستان باعث شــده که این موضوع فقط بتواند راهى 
براى پر کــردن اوقات فراغت کودکان باشــد. صرف 
نظر از موضوع هزینه ها که برخى خانواده ها را مجبور 
به ثبت نام هاى مقطعى مى کنــد عده اى نیز معتقدند 
یادگیرى همزمــان زبان مادرى و زبــان دوم به ویژه 
براى کودکان زیر سن مدرسه مشــکالتى را به وجود
 مى آورد. این در حالى است که اگر بسترهاى آموزشى 
مهیا باشــد هیچ محدودیتى براى آموزش زبان وجود 
ندارد، مصداق بارز این مســئله نیز همه بچه هاى 14 
و 15 ساله برخى از کشــورهاى اروپایى هستند که مى 
توانند به زبان هاى انگلیســى، فرانســوى، ایتالیایى، 

آلمانى و اسپانیایى صحبت کنند.
پس اینها ثابت مى کند یادگیرى زبان دوم و ســوم در 
کودك مانع یادگیرى زبان مادرى نیست و آموخته هاى 

او به هیچ وجه با هم قاطى نمى شود. تجربیات نیز نشان 
داده مثًال کودکى که در سن چهار سالگى زبان انگلیسى 
را فرامى گیرد چون ابتدا با صداها آشــنا مى شود زبان 

مادرى را هم بهتر یاد مى گیرد.
برخى از معلمان هم معتقدند دانش آموزانى که با زبان 
دوم آشنا هستند در درس هاى مدرسه بیشتر پیشرفت 
مى کنند، ضمن اینکه آنها اعتمــاد به نفس باالیى نیز 

دارند و با همکالسى هایشان تعامل بهترى دارند. 
یک مدرس زبان خارجى نیز مى گوید: شــاید یکى از 
دالیل مهم ضعف مهارت یادگیرى زبان هاى خارجى در 
ایران، قرار گرفتن زبان آموزان در معرض ورودى پایین 
تر زبانى است به طورى که ســاعت آموزش انگلیسى 
و عربى در مدرسه به دو تا سه ســاعت محدود شده و 

تکالیف آنها هم تئوریک است.
پیام مرادى با بیان اینکه یادگیرى زبان خارجى مشروط 
به آن اســت که هم ورودى و هم خروجى داشته باشد، 

اضافه کرد: گرچه در سال هاى اخیر کتاب هاى مدرسه 
با تغییراتى به سمت مکالمه محورى حرکت کرده اند اما 
باز هم تمرکز اصلى برروى خواندن بوده و و زبان آموز 

باز هم دور از فضاى کاربردى زبان قرار گرفته است.
وى ادامه داد: حتى در آموزشگاه ها هم بسیارى از زبان 
آموزان در ســیکل دوره هاى ترمیک قــرار مى گیرند 
و تعداد زیادى نیــز بعد از پایــان دوره، نتایج واقعى را 

نمى گیرند تا از آن به صورت ایده آل استفاده کنند.
وى اظهار کرد: وقتــى زبان اول را یــاد مى گیریم به 
سرعت و به طور مداوم تبدیل به خروجى مى شود، اما در 

زبان هاى خارجى چنین نیست.
مرادى همچنین افت انگیزه و جذابیت کم آموزش ها را 
نیز علت دیگرى از این مسئ له عنوان کرد و افزود: درصد 
زیادى از کالس هاى مدارس و آموزشــگاه ها جذابیت 
الزم را براى زبان آموز ندارند و زبان آموز شاید به اجبار 

در این کالس ها شرکت مى کند و انگیزه الزم را ندارد.

جذابیت زبان دوم در کالس هاى درس جایى ندارد

مانى مهدوى
بهزاد فراهانى، بازیگر مشهور تئاتر، سینما و تلویزیون 
در بخش هایــى از یک مصاحبه بلند بــا خبرگزارى 
«ایرنا» ضمــن روایــت زندگى شــخصى خود به
 بازى اش در ســریال «امام علــى (ع)» و از جمله 
ارتباطش با مرحوم مهدى فتحى هم پرداخته است. 

بخشى از اظهارات این بازیگر را بخوانید.

در ســریال «امام على(ع)» من به نقش معاویه 
نرسیدم؛ میرباقرى رســید. پیش از اینکه این پروژه 
شروع شود آقاى میرباقرى به من گفت یک خبر خوب 
برایت دارم ولى نمى گفت آن خبر چیســت؟ تا اینکه 

فهمیدم نقش معاویه را روى خود من نوشته است. 

من و مهــدى فتحى خدابیامرز نشســت هاى
 شــبانه اى را با هم داشــتیم. آنجا قرار گذاشتیم که 
کارى کنیم که متر کارمان در سطح مترهاى بازى در 
ایران نباشد و مانند آثارى باشد که در بیرون از ایران 
خلق شده است مانند بازى «آنتونى کوئین» در نقش 
«حمزه سیدالشهداء» در سریال هاى «محمدرسول 
ا...(ص)» و «عمرمختار». الحــق و االنصاف وجود 

میرباقرى خیلى در درخشش ما تأثیرگذار بود. 
بخشى از سریال در گرماى مرداد ماه در حوالى 
شهر فین در جنوب استان هرمزگان فیلمبردارى شد. 
چادر معاویه بســیار گرم بود و آنقدر عرق از بدنمان 
جارى مى شــد که فقــط آب مى خوردیــم و نمى 
توانســتیم غــذا بخوریم. مهــدى فتحــى (نقش 

عمروعاص) در نمایى ایستاده و عرق، شر شر از سر و 
صورتش روان و فیلمبردار هم مشــغول فیلمبردارى 
بود. ناگهان دیدیم فتحى افتاد روى خاك. ابتدا فکر 
کردیم سکته کرده است. بلندش کردیم و جرعه اى 
آب را در دهانش ریختیم و صورتش را با آب شستیم. 
فتحى در همان حالت گفت این حالت از تشنگى به او 
دست داده است. پرسیدم چرا نگفتى تشنه ات است تا 
به تو آب دهیم؟ گفت آخر بهــزاد، من که نباید بدون 

اجازه معاویه آب بخورم! و این را جدى مى گفت.
عجیب ترین خاطره ام مربوط به جوان سیاهى 
لشــکرى بود که در مرخصى ســربازى به ما کمک

 مى کرد. یک شب که خواب بودیم کسى نعره اى از 
ته وجود زد. به طرف صدا که آمدیم مشاهده کردیم 

صدا متعلق به همین جوان و مار او را زده است. او را 
پایین آوردیم و به بیمارســتانى در بندر عباس بردیم. 
فردا شــب هم وقتى روى تخت خوابیــده بودیم دو 
مرتبه فریاد او را شنیدیم. مار دوباره این جوان را زده 
بود. جوان را به مرکز درمانى در بندرعباس بردند و من 
فردا به او سر زدم. با او سر صحبت را باز کردم. گفت 
هیچکس، جز یک مادر پیــر را ندارد. دنبال کارش را 

گرفتند و کارت معافیت براى این جوان صادر شد.
مهدى فتحى حدود سه ماه را به صورت ناشناس 
در یک رستوران محله یوســف آباد تهران گارسونى 
کرد. براى اینکه آن غرور مســخره اى که مى تواند 
دامن هر هنرمنــدى را بگیرد را بشــکند. از طرفى 

خدمت به مردم را نیز فراگیرد. 

روزى که «عمروعاص»  از تشنگى غش کرد!

اتفاق تازه براى سنگ قبر ناصرالدین شاهدستمزد عجیب حسن یزدانى
حســن یزدانــى قهرمــان پــرآوازه به عنــوان 
سرشــناس ترین چهره کشــتى ایران، کشتى گیر 
گرانقیمتى است و به این سادگى ها نمى توان انتظار 
داشت کسى بتواند توقعات مالى او را برآورده کند.

به گزارش روزنامه «شــرق»، یکى دو روز گذشته 
خبر رسیده که یکى از تیم هاى کشتى لیگ ایران 
قراردادى 600 میلیون تومانى پیش پاى حســن 

یزدانى گذاشته است.
 این رقم سریعًا از سوى حسن رد شده و او خواستار 
دریافت باالترین رقم شده اســت. شایعه شده که 
همان باشگاه پیشــنهادى 800 میلیون تومانى به 

حسن یزدانى ارائه داده است. 
ولى مسئله اینجاست که یزدانى قرار است فقط در 
دو مسابقه براى تیم مدنظر به میدان برود. این به 
آن معنى است که حسن یزدانى به ازاى هر مسابقه 

400 میلیون تومان عایدى خواهد داشت!
واقعیت امر این است که حســن یزدانى نیازى به 

گرفتن 12 دقیقه کشتى براى دریافت 800 میلیون 
تومان ندارد. او در ایران بى همتاســت و بعید است 
اجازه دهد کشــتى هایش حتى از ســه دقیقه هم 

تجاوز کند.
با نگاهى به کشــتى هایى که حســن یزدانى در 
بازى هاى جهانى بلگراد گرفت و به فینال رســید، 
مشخص اســت که او به طور میانگین به دو دقیقه 

زمان براى برترى مقابل حریف نیاز دارد.
پس حســن یزدانى در بدترین حالت ممکن براى 
رسیدن به برترى در دو مســابقه اى که قرار است 
براى باشگاه موردنظرش به میدان برود، به چهار 
دقیقه زمــان نیاز دارد؛ چهار دقیقــه 800 میلیون 

تومان یعنى هر دقیقه 200 میلیون تومان! 
در مقام مقایســه، هنوز هــم قــرارداد بازیکنان 
فوتبال که باید در طول فصل بدون درنظرگرفتن 
بازى هاى حذفى و آســیایى تقریباً  30 مسابقه 90 

دقیقه اى به میدان بروند، زیاد است؟

ســنگ مزار ناصرالدین شــاه که در کاخ گلستان در 
محفظه شیشه اى نگهدارى مى شــود با اتفاقى قابل 

تأمل مواجه شده است.
سنگ قبر ناصرالدین شاه که پیکره اى از او را به نقش 
کشیده است، در گوشه اى از کاخ گلستان، معروف به 
«خلوت کریمخانى» نگهدارى مى شود. این سنگ در 
محفظه اى شیشه اى قرار داده شده که درون آن نیز 
اسکناس هایى انداخته شده است؛  صحنه اى که البته 
چندان ناآشنا به نظر نمى آید، اما نه در کاخ گلستان و 

در تابوت شیشه اى که از یک سنگ قبر با ارزش هاى 
هنرى و تاریخى محافظت مى کند.

به گفتــه نگهبانان کاخ، این پول ها معموًال توســط 
بازدیدکنندگان به داخل محفظه شیشــه اى انداخته 

مى شود.
 براى برخى راهنمایان گردشــگرى کــه این روزها 
در کاخ گلســتان تردد دارند این صحنه جدید است، 
 بعضى هایشــان مى گویند تا حاال ندیده بودند کسى 

داخل این محفظه پولى بیندازد. 
هرچند راهنمایانى هم هســتند که همزمان با بازدید 
گردشــگران متوجه شــده اند برخى توریست هاى 
خارجى نیز به تأثیر از ایرانى ها به داخل محفظه سنگ 

قبر، پول انداخته اند.
از سنگ قبر ناصرالدین شــاه تا دهه 70  خبرى نبود، 
با گشــایش کاخ گلســتان به روى مردم، این سنگ 
پس از 17 ســال (طبق مســتندات کاخ)   به نمایش

 گذاشته شد.
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کشف 15 تن
 انواع مواد مخدر 

جانشــین فرماندهى انتظامى استان اصفهان گفت: 
15 تن انواع مواد مخدر در 6 ماه نخســت امســال 
در اســتان اصفهان کشف شد. ســردار محمدرضا 
هاشــمى فر گفت: همچنین  امســال  افزایش 56 
درصدى کشفیات کاالى قاچاق را داشتیم که ارزش 
کاال هاى قاچاق چهار هزار میلیارد تومان برآورد شده 
است. وى گفت: باند هاى سازمان یافته قاچاق کاال، 
احتکار، زمین خوارى و مخــالن نظام اقتصادى در 

کشور شناسایى شده است.

دانشجوى چینى
 مسلمان شد

دانشــجوى چینى در مدرســه علمیــه ناصریه 
اصفهان، اولین مرکز گردشــگرى اســالمى، به 
دین مبین اســالم مشرف شد. مســئول مدرسه 
علمیه ناصریه   با بیان اینکه دانشجوى چینى در 
مدرسه علمیه ناصریه اصفهان به دین مبین اسالم 
مشرف شد، اظهار داشت:دانشجوى چینى پس از 
فراگیرى اصول و بعضى از فروع در مدرسه علمیه 
ناصریه در حضور حجت االســالم والمســلمین 
ســید حســین مومنى، معاونت تهذیــب و تبلیغ 
حوزه هاى علمیه اصفهان، شــهادتین خود را بر 

زبان جارى کرد.

برنامه ریزى براى ساخت
 204 هزار واحد مسکونى 

در استان اصفهان 203 هزار و 967 واحد مسکونى در 
طرح نهضت ملى مسکن در شهر هاى مختلف استان 
اصفهان ساخته مى شود. مدیرکل راه و شهرسازى 
استان گفت: از این تعداد بیش از 35 هزار و 500 واحد  
مسکونى در شهر هاى جدید بهارستان، فوالد شهر و 
مجلسى و 168 هزار و 371 واحد در دیگر شهر هاى 
استان اصفهان ساخته مى شود. علیرضا قارى قرآن 
تاکید کرد: زمین مورد نیاز در شــهر مورد تقاضا یا 
نزدیکترین شهر مجاور تامین مى شود و بیش از 130 
هزار نفر حائز شرایط بهره مندى از مزایاى این طرح 
در استان اصفهان هســتند. وى افزود: با استفاده از 
تجارب مسکن مهر، تالش مى شود که تمام اراضى 
این طرح در نزدیکى شــهر ها و در نزدیکى خدمات 

زیربنایى و روبنایى شهرى باشد.

اکران اینترنتى 7 فیلم کودك
در هفتــه ملى کــودك در پایــگاه اینترنتى کانون 
پرورش فکرى کــودك و نوجوان، هفــت فیلم به 
صورت آنالین اکران مى شــود. نمایش این فیلم - 
تئاتر ها از دیروز 16 مهر آغاز شده و تا 22 مهر مرکز 
تولید تئاتر و تئاتر عروسکى کانون، هفت فیلمـ  تئاتر 
در پایگاه اینترنتى کانون پرورش فکرى را به صورت 
آنالین در معرض دید مخاطبــان قرار مى دهد. این 
فیلم ها هر روز از ســاعت 12 به مدت 24 ساعت به 
صورت آنالین در پایگاه اینترنتــى کانون پرورش 
فکرى کودکان و نوجوانان  و پایگاه اینترنتى تیوال 

قابل مشاهده است.

تولید 205 هزار تن گندم در 
استان اصفهان

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزى اصفهان 
از تولید بیش از 205 هزار تن گندم و بیش از 1600 
تن جو در اســتان خبر داد. پیمان فیروزنیا با بیان 
اینکه تا امروز میزان تولید گندم آبى اســتان بیش 
از 192 هزار و 729 تن و میــزان تولید گندم دیم 
اســتان بیش از 13 هزار و 191 تن بوده اســت، 
اظهار کرد: در مجموع بیش از 205 هزار تن گندم 
آبى و دیم در اســتان تولید شده اســت. وى ادامه 
داد: بیش از 80 هزار تــن خرید تضمینى و توافقى 
انجام شد و عملکرد کشــاورزان استان با توجه به 
محدودیت هاى موجود مناســب است. وى گفت: 
بیش از 195 هزار تن جو آبى و 1500 تن جو دیم در 

استان تولید شده است.

خبر

استاندار اصفهان هجمه هاى شدید علیه فراجا در حوادث 
اخیر را نادرست دانســت  و گفت: حفظ امنیت جامعه تنها 

وظیفه فراجا نیست و عمل به قانون وظیفه جامعه است.
سیدرضا مرتضوى در حاشیه مراســم صبح گاه مشترك 
فرماندهــى انتظامى اســتان ضمن گرامیداشــت هفته 
فراجا اظهار داشــت: پلیس بودن یکى از ســخت ترین و 
حساس ترین مشاغل اســت که از نظر خدمت گزارى به 

مردم ارزش باالیى دارد.
وى افزود: یک مأمور پلیس در طول روز با افراد مختلفى 
برخورد دارد یک جا باید مجرمان را  تعقیب کرده و جلوى 
دســت اندازى به اموال عمومى را بگیرد و در جاى دیگر 

هم مقابل مــردم عادى قرار مى گیرد کــه یک تخلفى را 
مرتکب شدند. 

اســتاندار اصفهان تصریح کرد: مامــوران پلیس باید با 
هرکسى بر اساس زمان و مکانى که با او مواجه مى شوند، 
برخورد متفاوتى داشته باشند و رعایت و تفکیک این مسئله 
به تدبیر، اشراف و هوشمندى پلیس مى گردد و به همین 
خاطر کار پلیس یکى از سخت ترین کارها به شمار مى آید.

وى هجمه هاى شدید علیه فراجا در حوادث اخیر را نادرست 
دانســته و گفت: باید جایگاه و منزلت پلیس در جامعه به 
عنوان یک قدرت درون زا و عامل اقتدار کشور مورد توجه 

ویژه قرار گیرد. 

مدیرعامل شــرکت آب منطقه اى اصفهان با اشــاره به 
ذخیره 159 میلیون مترمکعبى ســد زاینــده رود گفت: 
طبیعى است که ذخیره ســد زاینده رود تا آبان و آذر نیز 

کاهشى خواهد بود.
حسن ساســانى با تاکید بر اینکه خروجى سد زاینده رود 
اکنون به گونه اى سختگیرانه در مهر و آبان خواهد بود و 
امیدواریم بارش ها از آذرماه انجام شود و نگرانى ها براى 

تامین شرب نیز مرتفع شود.
وى درباره عدم تخصیص حقابه هاى زیست محیطى و 
آخرین وضعیت تامین حقابه کشاورزان در سال آبى جدید، 
توضیح داد: توزیع آب براســاس جدول منابع و مصارف 

هرساله توسط شرکت مدیریت منابع آب با حضور تمام 
ذینفعان تنظیم و ابالغ مى شود.

وى در پاسخ به این سوال که آیا میزان تحویل آب به یزد 
نیز کاهش خواهد یافت یا خیر؟ گفت: پیشنهادى که آب 
منطقه اى اصفهان براى تدوین منابع و مصارف مى دهد با 
توجه به وضعیت حجم سد زاینده رود و پیش بینى بارش ها، 
کلیه مصارف نیز باید کاهش یابد و نمى شــود مصارف 
دیگر کاهش نیابد و تمام کمبودها را در حوزه کشاورزى 
داشته باشــیم؛ این منصفانه نیســت و مصرف کنندگان 
تمام بخش هاى شرب، صنعت و ... باید این کاستى آب 

را احساس کنند.

ذخیره سد زاینده رود تا آذر 
کاهشى است

پلیس بودن یکى از سخت ترین 
مشاغل است

تصمیمى سخت براى سرنوشــت کاله قاضى. امرى که 
اکنون به دست شوراى عالى محیط زیست افتاده است؛ 
شورایى که ریاستش با رئیس جمهور و دبیرى آن با رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست است و متشکل از وزراى 
کشور، جهاد کشــاورزى، صنعت، معدن و تجارت، راه و 
شهرسازى، بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزى است. تصمیمى که حاال با 
نگرانى هاى زیادى همراه است و این سئوال مهم را پیش 
آورده که آیا قرار است این مکان زیست محیطى به چنگال 

بلدوزرها بیافتد و یا از کابوس تخریب نجات یابد؟
نگرانى ها از 6 سال پیش شروع شد. زمانى که مکاتبات 
و بازدیدهاى کارشناسى استانى و ستادى از کاله قاضى 
صورت گرفت تا یــک آزادراه از این منطقــه که یکى از 
معروف ترین زیستگاه هاى حیات وحش  ایران است بگذرد 
اما به واسطه اعتراضاتى که فعاالن محیط زیست داشتند 
منجر به این شــد که رضا اقتدار، مدیرکل دفتر مدیریت 
زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست 
کشور 10 ماه پیش در نامه اى به اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان، مخالفت صریح خود را با این مسیر 

اعالم و موضوع را رسانه اى کند.  
اما با وجود این، دوباره زمزمه هاى عبور آزاد راه از محدوده 
پارك ملى کاله قاضى به علت اینکه مسیر جایگزینى براى 
آن وجود ندارد بلند شده و پروژه اى که تا اکنون مسکوت 
مانده بود دوباره سر زبان ها افتاده است. در آخرین خبرها 
آمده که اکنون این تصمیم بر عهده شوراى عالى محیط 
زیست گذاشته شده اســت که بله احداث این بزرگراه را 

بگوید یا نگوید؟ 
این در حالى است که به گفته دوستداران محیط زیست، 
در صورت احداث این آزادراه،گسســت اکولوژیک پارك 
ملى کاله قاضى در میان مدت قطعى خواهد بود و محدوده 
مهمى از زیســتگاه آهو، َکل و بز از بیــن خواهد رفت و 
مخاطرات حفاظتى و زیست محیطى این منطقه افزایش 

خواهد یافت.

پیش تر جاده اصفهان-شیراز از کاله قاضى گذشته است و 
فعاالن محیط زیست پیشنهاد مى کنند که همان جاده قبلى 
تعریض و بهسازى شود و دست اندازى جدیدى به محدوده 
مشخص کاله قاضى صورت نگیرد. اما به نظر مى رسد که 
اکنون کاله قاضى با یک طرح ملى که از آن با نام ابرپروژه 
راهسازى ایران و کریدور اصلى شمال به جنوب کشور یاد 

مى کنند روبه رو است. 
موضوعى که به گفته دوستداران محیط زیست اگر اتفاق 
بیافتد، افزایش تلفات جاده اى حیات وحش، دسترســى

 آســان تر متخلفین شــکار و تأثیر بر محیط بیولوژیک 
حیات وحش را بــه دنبال خواهد داشــت؛ آزادراهى که با 
عرض 38 متر و به تعبیر کوشــندگان محیط زیســت با 
تهدید حیات وحش در کنار فعالیت معادن، توسعه مناطق 
مسکونى شهر بهارستان و خشکسالى هاى پى در پى تیر 

خالص بر این منطقه مهم زیست محیطى خواهد بود.
این آزادراه، قرار است حلقه میانى مسیر شمال به جنوب 
کشور باشد. مســیر ارتباطى که در ســه قطعه از آزادراه 
نطنز-کاشان- اصفهان آغاز و به آزادراه اصفهان- شیراز 
ختم مى شود. قطعه اول این طرح از آزادراه اصفهانـ  نطنز 
تا آزادراه  اصفهانـ  اردستان به طول 30 کیلومتر، قطعه 
دوم تا جاده اصفهان-نایین  به طول 33کیلومتر ادامه دارد 
و قطعه سوم و انتهایى از جوار باغ رضوان تا گردنه الشتر به 
طول 30 کیلومتر است که بخشى از آن به طول 4 کیلومتر 

با حاشیه پارك ملى کاله قاضى تداخل دارد.
این اتفاق در حالى جدى شده است که رضا اقتدار، مدیرکل 
دفتر مدیریت زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت 
محیط زیست ده روز پیش تأکید کرده بود که تنها مرجع 
صدور مجــوز در داخل پارك هاى ملى، شــوراى عالى 
حافظت محیط زیست است و هیچ مرجع دیگرى نمى تواند 
این مجوز را صادر کند و حاال همه چشم انتظار خبرهاى 

خوب در رابطه با کاله قاضى هستند. 
به گفته اقتدار، این مسئله وقتى به ثمر مى نشیند که گزارش 
ارزیابى ارائه شده باشد و براى تأیید گزارش ارزیابى هم باید 
اول مصوبه شوراى عالى حفاظت محیط زیست را بگیرند 

و بعد گزارش ارزیابى بررســى و تأیید شود و اگر گزارش 
ارزیابى هم به دفتر ارزیابى سازمان حفاظت محیط زیست 
برود، چون طرح در پارك ملى اســت، به معاونت محیط 
زیست طبیعى و تنوع زیستى سازمان عودت داده مى شود و 
نظر معاونت هم در جلسات مختلف تأکید بر اجراى قانون  و 
الزام بر این است که اگر طرحى بخواهد مجوز بگیرد باید از 
طریق شوراى عالى حفاظت محیط زیست نیز بررسى شود.

به تعبیر اقتدار، دســت اندازى در پارك هاى ملى از جمله 
پارك کاله قاضى ممنوعیت مطلق قانونى دارد و با توجه به 
اینکه توان اکولوژیک کاله قاضى دیگر توان دست اندازى 
ندارد و با وجود اینکه مقامات سازمان حفاظت محیط زیست 
مى گویند همه چیز براى تعیین تکلیف عبور گذرگاه شرق 
اصفهان از پارك ملى کاله قاضى بستگى به نظر شوراى 
عالى حفاظت محیط زیست کشــور دارد اما نگرانى هاى 
فعاالن محیط  زیست اصفهان این است که اگر این طرح در 

شوراى عالى مجوز بگیرد کار تمام است. 
این در حالى است که امیدى به تمهیدات محیط زیستى  
که مجریان طرح وعده اش را مى دهند نیســت و در این 
پروژه به نظر مى رسد که از تمهیداتى مثل ایجاد زیرگذر 
و روگذر عبور حیات وحش، فنس گذارى ها و تابلو هاى 
هشدار دهنده نیست. عالوه بر همه اینها این طرح، اثرات 
بیولوژیکى بر حیات وحش منطقه خواهد داشت که غیر 

قابل جبران خواهد بود.
هم اکنون اصفهان با معضل خشــکى زاینده رود، تاالب 
گاوخونى و مسئله فرونشست و آلودگى آب و خاك و هوا 
روبه رو است و به گفته کارشناسان محیط زیست اگر این 
پارك ملى مهم هم از بین برود معلوم نیســت چه بر سر 
اصفهان خواهد آمد. مناطق بکرى که مى توانند کنترل 

کننده کانون ریزگردها باشند. 
حال باید مسئوالن حفاظت محیط زیست و در رأس آنها 
شورایعالى حفاظت محیط زیست کشــور کالهشان را 
قاضى کنند و تصمیم درستى را براى کاله قاضى بگیرند؛ 
تصمیمى که حیات و ممات این زیســتگاه مهم در گرو 

اتخاذ آن است.

چشم ها به تصمیم شورایعالى حفاظت محیط زیست براى نجات یکى از مهمترین زیستگاه هاى حیات وحش 

براى کاله قاضى 
کالهتان را قاضى کنید

ابهام در پرداخت وام 200 میلیونى مسکن
نصف جهان  طبق گفته مســئوالن و به منظور رفاه 
حال روستاییان سال گذشته خبر پرداخت وام مسکن 

به روستاییان منتشر شد.
این در حالى اســت که اکنون یکسال از زمان انتشار 
این خبر گذشته است اما همچنان در پرداخت وام 200 
میلیونى مسکن ابهام وجود دارد و تأخیر در پرداخت وام 

مسکن روستایى موجب گالیه روستاییان شده است.
همه اینها در حالى اســت که اکنون در آستانه فصل 
سرد هستیم و با نزدیک شدن به فصل زمستان این 
مسئله بغرنج تر شده است و بسیارى از روستاییان از 
این بابت که وام مسکن آنها به نتیجه نرسیده است 

گالیه مند هستند.

مریم محسنى
تا قبل از اینکه کرونا فروکش کند نانوایى ها از بهداشت 
بیشــترى برخــوردار بودنــد و از جمله مثــًال پول نقد 
مشتریانشــان را با چنگک هایى مــى گرفتند که باعث 
مى شد آلودگى ناشى از پول با دست آنها به نان ها سرایت 
نکند. اما اکنون با کم شــدن میزان شیوع کرونا، برخى از 
نانوایى ها به حالت قبل بازگشــته اند. اکنون در برخى از 
نانوایى ها بهداشت رعایت نمى شود و نانوا حین پخت نان 
به سطوح مختلف دست مى زند و با همان دست آلوده، نان 

را به مردم تحویل مى دهد.

این در حالى است که باتوجه به تأکیدات وزارت بهداشت، 
نانوایان باید نان را از داخل تنور به مردم تحویل دهند اما 
متأسفانه در برخى نانوایى ها نان هاى پخته شده را روى 
هم تلنبار مى کنند و به گفته شهروندان آنها مجبورند که 
با نارضایتى ناشى از نبود بهداشت اقدام به خرید نان کنند.

این موضوع از مطالبات مهم در روزهایى است که هنوز 
با کرونا دست و پنجه نرم مى کنیم و با وجود اینکه میزان 
شیوع این بیمارى ویروسى کاهش یافته است اما به صفر 
نرسیده و یکى از مطالبات شهروندان این است که قوت 

غالبشان با کیفیت و بهداشت مناسب به دستشان برسد.

دست هاى آلوده 

بعد از پیمان شانگهاى 
نصف جهان  روزنامه «اصفهان زیبا» در شماره 16 
مهرماه خود در گزارشى با عنوان «اقتصاد اصفهان 
پس از شــانگهاى» به عضویت ایران در سازمان 
همکارى هاى شانگهاى پرداخته و نوشته: «الحاق 
ایران به این پیمان صادرات صنعتى و دانش محور 

را افزایش مى دهد.»
در بخش دیگرى از این گزارش آمده است: «این 
مســئله ظرفیت اقتصادى جدیدى را براى کشور 
باز خواهد کرد. این پیمان، ابزارى براى تحول در 
تجارت ایران است و از آنجایى که اصفهان قطب 
صنعتى کشور است، از این مزیت هاى تجارى نیز 
به نحو مطلوب بهره مى بــرد. امتیازاتى که منجر 
به توســعه تأسیســات زیربنایى ایران و افزایش 
ســرمایه گذارى ها خواهد شــد، صادرات ایران 

افزایش پیدا خواهد کــرد و اصفهان نیز به عنوان 
یک استان صنعتى مى تواند صادرات محصوالت 
تولیدى و کاالهاى دانش محــور خود را افزایش 
دهد. اصفهان دومین استان اقتصادى کشور بعداز 

تهران است.»
در بخش دیگرى از این گزارش آمده: «بســیارى 
از محصوالت صنعتى از قبیل کاشــى، سرامیک، 
فوالد و منســوجات در اصفهان تولید مى شــود؛ 
در ضمن جایــگاه اســتان در تولیــد کاالهاى 
دانش محور نیز مناسب اســت و این استان سهم 
عمده اى در مناســبات اقتصادى فراهم مى کند و 
مى تواند اشتغالزایى داشته باشــد؛ بنابراین زمینه 
سرمایه گذارى ها، چه سرمایه گذارى درونى و چه 

سرمایه گذارى بیرونى را ایجاد مى کند.»

درختان خشکیده شاهین شهر جان دوباره گرفتند
نصف جهان  رئیس سازمان ســیما، منظر و فضاى 
سبز شــهردارى شاهین شــهر گفت: این سازمان 
اقدام به پیکرتراشى درختان خشکیده شهر در قالب 

مجسمه هاى چوبى کرده است.
 کاووس حقانى افزود: در هنر پیکرتراشى سعى شده 
با در نظر گرفتن شــرایط محل، نسبت به انتخاب 

طرح پیکر تراشى اقدام شود.

وى بیان کرد: شــاید درخت خشــک در نگاه اول 
محکوم به نابودى باشــد ولى ما با پیرایش تنه بى 
جان درختــان، اهمیت و ارزش درختــان حتى در 
شرایط خشک را براى شهروندان یادآور شده و سعى 
کرده ایم پیام آور این مهم باشیم که درختان حتى 
در شرایط خشــک و بى جان نیز ارزشمند، زیبا و با 

اهمیت هستند.

دریا قدرتى پور

نگاه روز

رئیس حوضه آبریز زاینده رود در خصوص سرنوشت تونل 
سوم کوهرنگ که بهار امسال خط اضطرار آن وارد مدار شد 
و پس از دو هفته متوقف شد، ابراز داشت: در رابطه با تونل 
سوم کوهرنگ با استان صحبت هایى شده با توجه به اینکه 
کشــاورزان در این فصل مصارفى ندارند، حتى با فرماندار 
شهر کوهرنگ نیز گفتگوهایى داشتیم، با استاندار اصفهان 
نیز مسائل را مطرح کردیم تا تعاملى صورت گیرد که بتوانیم 
انتقال تونل سوم را براى سد زاینده رود داشته باشیم و فکر 

مى کنم این طرح اجرا خواهد شد.
علیرضا الماسوندى تصریح کرد: اگر خط کوهرنگ 3 وارد 
مدار شود که باید وارد شود کمى شــرایط حوضه متعادل 
خواهد شد و امید است بتوانیم با ظرفیتى که در اثر بارندگى 
در سرشاخه ها خواهیم داشت و اضافه شدن این خط، شرایط 
حوضه آبریز متعادل شود، اگر تونل سوم کوهرنگ وارد مدار 
نشود شرایط سختى را در حوزه کشت پاییزه خواهیم داشت.
رئیــس حوضه آبریــز زاینــده رود در خصــوص میزان 

تخصیص ها براى بخش هاى شرب، کشاورزى، صنعت و 
محیط زیست در سال آبى جدید 1401- 1402 این حوضه، 
گفت: هنــوز مقدار تخصیص بــراى بخش هاى مختلف 
مشخص نیست اما قرار است بخشى از خسارت کشاورزان 
براى تملک اراضى داده شود ضمن اینکه با استاندار اصفهان 
و همچنین وزیر نیرو صحبت کردم و وزیر محترم دستور 
دادند که طرح انتقال را داشته باشیم تا با بارش هاى ماه هاى 

پیش رو براى ذخیره سد زاینده رود برنامه ریزى شود.

تونل سوم کوهرنگ باید وارد مدار شود

تسطیح و آماده سازى آرامستان جدید بادرود
نصف جهان  شهردار بادرود از جدولگذارى بلوار شهید 
مطهرى و معابر سطح شــهر به طول شش کیلومتر 

خبر داد.
على رجبى افزود: تأمین قیر و اجراى آسفالت150 هزار 
مترمربع از معابر شهر بادرود نیز انجام شده است. وى 
همچنین به تسطیح و آماده سازى فاز اول آرامستان 

جدید شهر بادرود اشــاره کرد و ادامه داد: آرامستان 
جدید در بلوار آیت ا... خامنه اى جانمایى شده است.

وى با بیان اینکه خرید و نصــب دو مجموعه بازى 
استاندارد نیز انجام شده اســت، گفت: این مجموعه 
بازى ها در پــارك هاى کودك و شــهرك آزادگان 

نصب شده است.

راه اندازى 5 اداره ارشاد جدید 
در شهرستان هاى استان

نصف جهان  مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان 
با اشاره به توسعه زیرساخت هاى فرهنگى و هنرى 
و ایجاد چهار شهرســتان جدید در استان اصفهان 
گفت: چهار اداره در این مناطق و یک مرکز ادارى در 

فوالدشهر راه اندازى مى شود.
على تمنایــى اظهارکرد: هرنــد، کوهپایه، ورزنه و 
جرقویه داراى فرماندارى مستقل هستند و ادارات 

فرهنگ و ارشــاد اســالمى در ایــن مناطق فعال
 مى شود.

بــه گفتــه وى، پیگیــرى تأســیس ادارات این 
مراکــز در حــال انجــام اســت و با تعامــل بین 
فرماندارى ها و ایجاد ساختار ســازمانى در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى، این امر به مرحله اجرایى 

مى رسد.
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برخى از این اســتفاده غیر ضرورى از داده را مى توان 
با مســدود کردن واتس آپ از تخلیه داده ها (در حالى 
که در حالت بــى صدا در پــس زمینــه کار مى کند)

 متوقف کرد.
کاربران گوشى هاى هوشمند که به بسته هاى اینترنت 
تلفن همراه متکى هستند، حتى زمانى که به طور فعال 
از تلفن اســتفاده نمى کنند، داده مصرف مى کنند. به 
دلیل این مشــکل رایج، کاربران اغلــب تمایل دارند 
اعالن هایى را از اپراتور ببینند که بسته داده باقیمانده را 

به آنها یادآورى مى کند.
 طبــق گــزارش Mediarun Search UK، این به 
دلیل به روزرســانى هاى بى درنگ پیــام و اطالعات 

و برنامه هایــى که در پس زمینه اجرا مى شــوند، 
اتفاق مى افتد.

این گزارش همچنین اشاره مى کند که کاربران 
مى توانند براى بررســى فعالیت هاى خاصى که 

مى توانند بسته داده را تخلیه کنند، هشدارى 
تنظیم کنند. 

اینها عبارتنــد از: محدود کردن جســتجوهاى 
مرورگر، پخش و به روز رسانى رسانه.

با این حال، برخى از این اســتفاده غیر ضرورى 
از داده را مى توان با مســدود کردن واتس آپ 

از تخلیــه داده ها (در حالى کــه در حالت بى صدا 
در پــس زمینه کار مى کنــد) متوقف کــرد. کاربران 

مى توانند برخى از راه حل ها را براى کاهش استفاده از 
داده هاى واتس آپ در زندگى روزمره شان به کار ببرند

( نه تنهــا از تماس هــاى واتس اپ اســتفاده نکنند و 
بــا تمرکــز روى مکالمــات در برنامه از بــاز کردن 
چندین بــار آن براى خواندن یــک مکالمه جلوگیرى

 کنند.)
جداى از آن، کاربران همچنین مى توانند اتصال اینترنت 
را فقط از طریق برنامه پیام رســانى مستقیم متعلق به 
متا با پیروى از راهنماى گام به گام ذکر شــده در اینجا 

غیرفعال کنند.
آیفــون هــم  و  ندرویــد  ا کاربــران  هــم   

 مى تواننــد ایــن ویژگى را 
غیرفعال کنند تــا از هدر 
رفتــن داده هاى پس 
زمینه صرفــه جویى 

کنند.
تنظیمات  بــه  .1

بروید.

 Connection/ Connection & Sharing 2.روى
(بــراى Xiaomi)/ Mobile Network (بــراى 

OnePlus) کلیک کنید.

3.براى باز کردن لیست برنامه هایى که از داده در پس 
زمینه اســتفاده مى کنند، گزینــه "Data Usage"را 

انتخاب کنید.
4.از ایــن لیســت روى گزینــه اى کــه مــى گوید 

"WhatsApp" کلیک کنید.

 Allow » ،5.بــراى غیرفعــال کردن ایــن ویژگــى
background data usage» را خاموش کنید.

1.به تنظیمات بروید.
روى موبایل کلیک کنید.

 Cellular Data نوار لغزنده را بکشید و گزینه اى به نام
را انتخاب کنید.

گزینــه اى کــه WhatsApp نــام دارد را غیرفعال
 کنید.

کاربران همچنین مى توانند با استفاده از مراحل مشابه، 
دیگر برنامه ها را از تخلیه داده ها در پس زمینه محدود 
کنند. ایــن کار باید براى برنامه هایى انجام شــود که 
معموًال اعالن هاى زیادى ارســال مى کنند و داده ها را 

زیادى مصرف مى کنند. 
عالوه بر این، این گزارش نشان مى دهد که غیرفعال 
کردن این ویژگى در مصرف باترى نیز صرفه جویى 

مى کند.

مى توانید حافظه پنهان، کوکى ها و تاریخچه مرورگر خود 
را براى داشتن رایانه سریع تر پاك کنید.

 مرورگر شما اطالعات زیادى را ذخیره مى کند از جمله: 
وب سایت هایى که بازدید مى کنید، گذرواژه هاى شما، 
سابقه مرور، داده هایى که دانلود کرده اید و بسیارى موارد 
دیگر. این داده ها به مرور زمان روى رایانه شخصى شما 
انباشته مى شوند و سرعت رایانه شما را کاهش مى دهند. 
همیشه ایده خوبى اســت که حافظه پنهان، کوکى ها و 
تاریخچه مرورگــر خود را به طور منظــم پاك کنید. این 
همچنین مقدارى از فضاى رایانه شــما را پاك مى کند، 
از اطالعات شخصى شما محافظت مى کند، در حالى که 
داده هاى غیر ضرورى را حذف و عملکرد رایانه شــما را 

بهبود مى بخشد.

کوکى ها، کش و تاریخچه چیست؟
ممکن است هنگام بازدید از وب ســایت ها، پنجره هاى 
پاپ آپ کوکى را دیده باشــید که از شــما مى خواهند 
کوکى ها را بپذیرید. در حالى که ممکن اســت اغلب 
کورکورانه این درخواســت ها را بپذیرید و به سرعت 
به کار بعدى بروید، این کوکى ها فایل هایى هستند 
که توسط وب ســایت هایى که بازدید مى کنید ایجاد 
مى شــوند. آنها فایل هایى را شناسایى و ردیابى مى 
کنند که تجربه آنالین شــما را بــا ذخیره اطالعات 

در هنگام مرور یا بازدید مجدد از یک سایت آسان تر 

مى کند.حافظه پنهان مرورگر بخش هایى از صفحات را 
به خاطر مى آورد، ماننــد تصاویر، تا به مرورگر کمک کند 

صفحه وب را در بازدید بعدى شما سریع تر بارگیرى کند.
سابقه مرور شما لیستى از وب ســایت هایى است که در 
گذشته بازدید کرده اید. اگر مى خواهید آنها را خصوصى 
نگه دارید، مى توانید سابقه خود را پاك کنید. این به شما 

کمک مى کند اطالعات شخصى خود را محافظت کنید.
بیایید نگاهى به نحوه حــذف کش، کوکى ها و تاریخچه 

مرورگر خود بیاندازیم.

در گوگل کروم
Chrome را در رایانه شخصى خود باز کنید و روى دکمه 

سه نقطه در گوشه سمت راست باال کلیک کنید.

ابزارهاى بیشــتر و پاك کردن داده هاى مرور را انتخاب 
 browsing history, :کنید.همه این کادرها را انتخاب کنید
.download history, cookies and other site data

همچنین مى توانید براى بررسى مجدد و کلیک بر روى 
منوى کشــویى محدوده زمانى به تنظیمات اولیه بروید. 
شــما مى توانید با توجه به اولویت خــود یکى را انتخاب 
 All کنید، اما در صورت پاك کــردن حافظه پنهان، گزینه
 Clear data را انتخاب کنید.در نهایت بر روى دکمه time

کلیک کنید.

در سافارى
اگر از Safari اســتفاده مى کنید، به top menu بروید و 
History > Clear History را انتخــاب کنید.حــاال بازه 

زمانى را که مى خواهید پاك کنیــد انتخاب کنید و روى 
Clear History کلیک کنید.تمام ســابقه مرور و حافظه 

پنهان شما حذف خواهد شد.

در موزیال فایرفاکس
براى فایرفاکس، روى منوى سه خطى در گوشه باال سمت 
 Privacy راست کلیک کنید.سپس از پنل سمت چپ گزینه
and Security را انتخاب کنید. سپس در زیر به کوکى ها 

 Delete و داده هاى ســایت بروید.کادرى که مى گوید
cookies and site data when Firefox بسته است را 

عالمت بزنید و روى Clear Data کلیک کنید.

در این مطلب چند راهکار ساده ارائه شــده که مى توانید از آن براى 
دریافت همه ایمیل هاى خود در یک بخش استفاده کنید.

اگر مى خواهید کمترین زمان ممکن را صرف بررسى ایمیل کنید، یک 
سایفون مجازى راه اندازى کنید که پیام ها را از تمام حساب هاى شما 
در یک مکان جمع آورى مى کند. به جاى پرســه زدن بین برنامه ها و 
دستگاه هاى مختلف، حساب هایتان را وادار کنید تا ایمیل ها را مستقیما 
به یک داشبورد واحد براى خواندن و مرتب سازى منتقل کنند. در اینجا 

نحوه انجام این کار  در تلفن هوشمند و رایانه آمده است؛

همگام سازى ایمیل ها در اندروید
جى میل برنامه ایمیل پیش فرض براى اندروید است که راحت است، 
زیرا با جمع آورى ایمیل ها از حساب هاى مختلف کار فوق العاده اى را 
انجام مى دهد. پیام هایى از حســاب گوگل که براى راه اندازى تلفن 
اســتفاده کرده اید به طور پیش فرض ظاهر مى شــوند، اما مى توانید 
حســاب هاى ایمیل دیگرى را نیز اضافه کنید، خواه با Gmail باشند 

یا نباشند.
برنامه را باز کنید، سپس روى دکمه منو (سه خط افقى، باال سمت چپ) 

ضربه بزنید و تنظیمات را انتخاب کنید. روى افزودن حساب ضربه زده 
و سپس مراحل راه اندازى را روى صفحه انجام دهید: از شما خواسته 
مى شود یک ارائه دهنده ایمیل، مانند Outlook یا Yahoo را انتخاب 
کنید (اگر براى شما نشان داده نشد، روى Other ضربه بزنید)، سپس 

باید اعتبار ورود خود را وارد کنید.
در صفحه نهایى تنظیمات حســاب، مى توانید انتخاب کنید که هر 
چند وقت یک بار حســاب با برنامه Gmail همگام سازى شود و آیا 
ایمیل هاى جدید اعالن ها را درخواست مى کنند یا خیر. وقتى کارتان 
 Gmail تمام شد، مى توانید شروع به ارسال و دریافت ایمیل از برنامه

کنید.
روى دکمه منوى برنامه ضربــه بزنید و همه صندوق هاى ورودى را 
انتخاب کنید تا پیام هاى همه حساب هایتان را با حساب پیش فرض 
جیمیل تان ترکیب کنید، کادر جستجو در باال همه حساب هاى شما را 
جستجو کرده و پوشه ارسال شده ایمیل هاى خروجى همه حساب هاى 
شما را نشان مى دهد. اگر نیاز دارید یک حساب شخصى را ببینید یا از 
طریق آن جستجو کنید، روى آواتار حساب Google خود (باال سمت 

راست) ضربه بزنید، سپس حساب را از لیست انتخاب کنید.

iOS همگام سازى ایمیل ها در
همانند Gmail در اندروید، برنامه از پیش نصب شده Mail در iOS به 
طور خودکار ایمیل هاى ارسال شده به آدرس مرتبط با Apple ID شما 
را ارسال مى کند، همچنین مى توانید به راحتى ایمیل هاى ارسال شده 

به حساب هاى دیگر را بررسى کنید.
برنامه اصلى تنظیمات را براى iOS باز کنید، سپس Mail را انتخاب 
کنید. روى Accounts و سپس Add Account ضربه بزنید تا لیستى 
از گزینه ها از جمله Microsoft Outlook و Google را مشاهده کنید. 
اگر موردى را که مى خواهید نمى بینید، روى دکمه Other ضربه بزنید.
مراحل نشان داده شده روى صفحه را دنبال کنید تا یک حساب ایمیل 
دیگر در iOS راه اندازى کنید. باید نام کاربرى و رمز عبور را وارد کنید، 
سپس از شما پرسیده مى شود که آیا مى خواهید مخاطبان، تقویم ها و 

سایر داده هاى حساب را همگام سازى کنید یا خیر.
هنگامى که حســاب جدید را اضافه کردید، در صفحه حســاب ها 
 Fetch مى توانید آن را مشــاهده کنید، جایى که مى توانید از منوى
New Data بــراى انتخاب زمان همگام ســازى ایمیل هاى جدید 

استفاده کنید. از صفحه صندوق هاى پســتى در خود برنامه ایمیل، 

مى توانید روى همــه صندوق هــاى ورودى ضربه بزنیــد تا همه 
پیام هایتان را به ترتیب زمانى ببینید، یا روى نام حساب خاصى ضربه 

بزنید تا پیام ها را از آن حساب به تنهایى مدیریت کنید.

همگام سازى ایمیل ها در ویندوز
اگر از حساب مایکروســافت براى ورود به ویندوز استفاده مى کنید، 
 Microsoft همراه از قبل با ایمیل هاى Mail متوجه مى شوید که برنامه
Outlook)) شما پر شده است. اگر این کار را نمى کنید، اضافه کردن 

یک حساب ایمیل مایکروسافت بسیار ساده است، همانطور که یک 
حساب از هر سرویس ایمیل محبوب دیگرى مرتبط است.

برنامه Mail را از منوى Start باز کنید (اگر نمى توانید بالفاصله آن را 
پیدا کرده از کادر جستجو استفاده کنید)، روى نماد cog (پایین سمت 
چپ نوار کنارى) کلیک کرده و گزینه Manage accounts در سمت 
 Manage راست را جستجو کنید. روى آن کلیک کنید و سپس گزینه
accounts و سپس Add account را انتخاب کنید. مى توانید نوع 

حساب خود را در صورت مشــاهده آن انتخاب کنید، یا اگر نمى بینید 
حساب دیگر را بزنید.

از طریقکادر هاى محاوره اى بعــدى کار کنید تا جزئیات ورود خود را 
براى حساب جدید وارد کنید. در بیشــتر موارد فقط چند دقیقه طول 
مى کشد، سپس مى توانید آن را از صفحه مدیریت حساب ها انتخاب 
کنید تا نام آن را تغییر دهید یا تنظیمات همگام سازى ایمیل را تغییر 

دهید.
در حالى که از Mail با چندین حســاب ایمیل استفاده مى کنید، همه 
نام هاى حساب در سمت چپ برنامه لیست مى شوند، بنابراین براى 
مشاهده ایمیل از آن حســاب، روى هر نامى کلیک کنید. نمى توانید 
همه ایمیل هاى خود را از چندین حساب با هم در یک جریان مداوم 

مشاهده کنید، شما براى این کار به یک کالینت متفاوت نیاز دارید.

macOS همگام سازى ایمیل ها در
انند ویندوز، macOS یک حساب ایمیل پیش فرض به نام Mail دارد. 
پس از اینکه Mac خود را از ابتدا با استفاده از Apple ID تنظیم کردید، 
پیام هاى مربوط به حساب ایمیل مرتبط با آن Apple ID وارد برنامه 
Mail مى شوند. این کامال قادر است پیام هاى سایر حساب هاى شما 

را نیز مدیریت کند.
Mail را باز کرده و سپس روى منوى Mail و Add Account کلیک 

کنید. این ها حساب هایى هستند (مانند گوگل و یاهو) که براى کار با 
جنبه هاى مختلف macOS، از جمله برنامه ایمیل، راه اندازى شده اند. 
اگر مى خواهید آدرس ایمیل جدیــدى را مرتبط کنید، روى ورودى 

مربوطه در لیست کلیک کنید.
راه اندازى ساده اســت: نام کاربرى و رمز عبورى را که معموال براى 

ورود به حساب ایمیل اســتفاده مى کنید، وارد کرده و نوع داده ها را 
براى همگام ســازى انتخاب کنید. براى مثال، با حساب هاى گوگل 
و مایکروســافت، مى توانید مخاطبان و اطالعات تقویم و همچنین 

پیام ها را همگام سازى کنید.
پس از تکمیل فرآیند، ایمیل هایى از حساب دیگر ظاهر مى شوند. براى 
مشــاهده همه پیام هاى ایمیل خود با هم، روى صندوق ورودى در 
قسمت صندوق هاى پستى سمت چپ کلیک کنید، یا اگر مى خواهید 
روى ایمیل هاى یک حســاب خاص تمرکز کرده و نام حساب را از 

منوى فرعى صندوق ورودى انتخاب کنید.

همگام سازى ایمیل ها در سایر مشتریان
بسیارى از رویس گیرندگان ایمیل دیگر وجود دارند که به شما امکان 
مى دهند همه پیام هاى خود را در یک مکان مطالعه کنید. براى مثال، 
Gmail در وب مى تواند پیام ها را از چندین حســاب وارد کند. سپس 

 iOS و Android بــراى Gmail این پیام ها با ســرویس گیرندگان
همگام سازى مى شوند.

وقتى Gmail در وب باز است، روى نماد چرخ دنده (باال سمت راست) 
کلیک کرده و همه تنظیمات را مشاهده کنید. پس از انتخاب حساب ها، 
یک حساب ایمیل براى وارد کردن پیام ها از جاى دیگرى اضافه کنید. 
باید جزئیات ورود خود را براى حســاب ارائه دهید، و حتى مى توانید 
 Gmail براى مرتب سازى آسان تر، برچسب خاصى براى این پیام ها در
اختصاص دهید. ایمیل هاى همه حساب هاى ثبت شده شما در یک 

صندوق ورودى با هم ترکیب مى شوند.
Outlook براى Windows و macOS کار خوبى در مدیریت چندین 

 Mail حساب ایمیل در یک مکان انجام مى دهد، اگرچه مانند برنامه
اصلى ویندوز، همه پیام هاى شــما را در یک صندوق ورودى نشان 

نمى دهد.
 با کلیک بر روى File، ســپس Info و Add account یک حساب 
جدید اضافه کنید، دوباره فقط باید جزئیــات ورود خود را وارد کنید. 
حســاب جدید به عنوان یک ورودى جدید در صفحه ناوبرى سمت 

چپ ظاهر مى شود.
با این حــال، Outlook در وب، ایمیل هاى چند حســاب را با هم در 
یک مکان نشان مى دهد: روى نماد cog (باال سمت راست) کلیک 
کنید، در این مرحله همه تنظیمات Outlook و ایمیل را مشــاهده 

خواهید کرد. 
همگام سازى ایمیل را انتخاب کنید، در اینجا مى توانید حساب هاى 
جدیدى اضافه کنید، اما قبل از اینکه نام کاربرى و رمز عبور مربوطه را 
وارد کنید، مى توانید انتخاب کنید که آیا حساب جدید مجموعه اى از 
پوشه هاى خاص خود را دارد یا از پوشه هایى که از قبل تنظیم شده اند 

(صندوق ورودى، ارسال شده و غیره) استفاده مى کند.

چگونه تمام ایمیـــل هاى خود را                              
در یک قسمت دریافت کنیم؟                                                                             

روشى براى سریع تر کردن رایانه چگونه اینترنت را فقط از واتس آپ غیرفعال کنیم

 برخى راهکار ها وجود دارد که توجه به آن مى تواند مصرف باترى گوشى در سیستم 
عامل «iOS16» را کاهش دهد.

شرکت آمریکایى اپل بســیارى از ویژگى هاى جالب را در گوشى هاى آیفون تدارك 
دیده اســت؛ اما همین ویژگى ها مى تواند یک منبع نگرانى براى مصرف باترى این 

نوع گوشى ها نیز باشد.
در بسیارى از موارد، فناورى هاى هوشمند مى توانند میزان انرژى مورد نیاز براى استفاده 
بهینه را بهبود بخشند؛ اما برخى اصالحات هست که مى توان براى صرفه جویى در 

باترى گوشى هاى داراى سیستم عامل «آى او اس 16» بکار بست.
از جمله این موارد مى توان به متوقف ســاختن ویژگى جدید و دوست داشتن لمسى 
است. صفحه کلید لمســى به هنگام لمس مى تواند حالت لرزش اندکى را در دستان 

شما ایجاد کند که این مســأله، تایپ را براى شما ممکن است راحت تر بکند. یکى از 
راه هاى کاهش مصرف باترى، این اســت که این ویژگى را در گوشى خود غیر فعال 
کنیم. براى اطمینان از خاموش بودن آن، در تنظیمات رفته و به دنبال صدا ها و لمس ها 
بگردید. همچنین شما مى توانید صفحه کلید لمسى را خاموش کرده و از تبدیل صوت 

به نوشتار استفاده کنید.
یکى دیگر از راه هاى صرفه جویى در باترى، به روز رســانى برنامه ها در گوشى هاى 
آیفون است. باید بدانید به روز رسانى برنامه ها تنها ویژگى هاى جدید را در اختیار شما 
قرار نمى دهد، بلکه این کار به معناى آن نیز هست که جدیدترین نسخه مناسب براى 

سیستم عامل iOS16 را نیز در اختیار شما مى گذارد.
شما براى به روز رســانى برنامه ها مى توانید به «اپ استور» (App Store) و بر روى 

عکس نمایه در باال سمت راست کلیک کنید. سپس اسکرول صفحه را به پایین کشیده 
و تمامى برنامه هاى را آپدیت کنید.

مورد سومى که مى توانید براى کاهش مصرف باترى ان را به کار بندید، تغییر صفحه 
نمایش به حالت تاریک است. روشنایى گوشى شــما مى تواند مقدار زیادى از باترى 
گوشى آیفون شما را مصرف کند؛ بنابراین فعال کردن وضعیت تاریک صفحه مى تواند 
به صرفه جویى در مصرف باترى کمک کند؛ بنابراین تنظیمات را باز کرده و به دنبال 

گزینه «Display & Brightness» باشید و سپس روى گزینه Dark کلیک کنید.
همچنین شما مى توانید قفل خودکار گوشى تان را روى 30 ثانیه تنظیم کنید که این 
کار نیز به شما کمک کرده و سبب مى شود تا زمانى که از گوشى تان استفاده نمى کنید، 

صفحه نمایش تان متوقف شود.

با 3 روش در مصرف باترى گوشى هاى آیفون صرفه جویى کنید
به پایین کشیده 

د، تغییر صفحه 
زیادى از باترى 
صفحه مى تواند 
کرده و به دنبال 

کلیک کنید.
یم کنید که این 
تفاده نمى کنید، 

Me، این به 

 اطالعات 
ـوند، 

بران 
ى که 

ى

وهاى 
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 آپ 

ى صدا 
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غیرفعال کنند.
آیفــون هــم  و  ندرویــد  ا کاربــران  هــم   

 مى تواننــد ایــن ویژگى را 
غیرفعال کنند تــا از هدر 
رفتــن داده هاى پس 
زمینه صرفــه جویى 

کنند.
تنظیمات  بــه  .1

بروید.
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به گفته متخصصان در میان بســیارى از فوایــد دارویى میوه 
پائیزى انــار، ترکیبات ویــژه اى در این میوه وجــود دارد که به 
آن خصوصیــت بارِز ضــد ســرطانى و کاهنده فشــارخون را

 مى دهد.
انار مملو از ویتامین ها، مواد معدنى و فیبر است. وجود ترکیبات 
گیاهى، آنتى اکسیدانها و ویتامین C در انار، این میوه را در گروه 
خوراکى هایى قرار داده که خواص درمانى آنها شــناخته شــده 

هستند.
 همچنیــن آب ایــن میــوه بــه بهبــود جریــان خــون 
کمک کرده و مانع از آن مى شــود که عروق، دچار انســداد و 

گرفتگى شوند.
در ادامه به نقل از "بى بى سى گود فود"، به برخى دیگر از فواید 

این میوه پائیزى خواهیم پرداخت:

1. کاهش خطر بیمارى قلبى
انار سرشــار از ترکیبات محافظ اســت که داراى خواص آنتى 
اکسیدانى هستند. این ترکیبات براى سالمتى مفید هستند، زیرا 
از سلول هاى ما نه تنها در برابر آسیب دیدگى بلکه همچنین در 
مقابل ترکیباتى مانند کلســترول محافظت مى کنند. این بدان 
معناست که مصرف منظم انار ممکن است در کاهش خطر تصلب 

شرایین موثر باشد.

2. بهبود سالمت 
استخوان

یافتــه هــا نشــان مى دهــد که 
هــم آب و هــم عصــاره دانــه انار 

ممکن اســت فواید بالقــوه اى براى 
استخوان ها به خصوص براى زنان یائسه در 

میانسالى داشته باشد.

3. بهبود عملکرد ورزشى
داده هاى یک مطالعه نشان مى دهد که محتواى آنتى اکسیدانى انار 
و آب انار ممکن است درد عضالنى را به تاخیر بیاندازد و ریکاورى 
بعد از جلســات تمرین با وزنه را بهبود بخشــد. داده هاى مطالعه 
دیگرى نیز نشان داد که عصاره انار عملکرد را در عرض 30 دقیقه 
پس از مصرف براى ورزش هایى که شامل دویدن متناوب است، 

بهبود مى بخشد.

4. خواص ضد التهابى
مطالعات مختلفى براى بررسى خواص ضد التهابى بالقوه انار انجام 
شده است. تحقیقات اولیه نشان داده اســت که این میوه ممکن 
است به مبارزه با التهاب در روده کمک کند در حالى که مطالعات 
دیگر به اثرات ضد التهابى بالقوه یک ترکیب آنتى اکسیدانى به نام 

پونیسیک اسید پرداخته اند. همچنین در یک کارآزمایى کوچک که 
در آن بیماران مبتال به دیابت نوع دو هــر روز آب انار مصرف مى 
کردند، نشــانگرهاى کمترى از التهاب را در خون خود پس از 12 

هفته نشان دادند.

5. بهبود حافظه
تحقیقــات در مورد اینکه چگونــه انار و آب انار ممکن اســت بر 
عملکرد شناختى افراد تأثیر بگذارند هنوز در مراحل اولیه است. در 
یک کارآزمایى کوچک از شرکت کنندگانى که مشکالت حافظه 
مرتبط با سنشان داشتند، خواسته شد تا روزانه 225 میلى لیتر آب انار 
بنوشند و بعد از چهار هفته، بهبودى در تمرینات کالمى و بصرى آن 
ها مشاهده شد. تحقیقات روى موش ها نیز نشان داده که ممکن 
است آب انار براى آن ها فواید شناختى داشته باشد. با این حال انجام 

مطالعات بیشترى به منظور اثبات این فایده انار، مورد نیاز است.

یافته هاى اخیر دانشمندان نشان مى دهد، نوشــیدن روزانه قهوه مى تواند باعث 
افزایش طول عمر افراد شود . بر اساس تحقیقاتى که در مجله اروپایى قلب و عروق 
منتشر شد، نوشیدن دو تا سه فنجان قهوه در روز با طول عمر بیشتر و خطر ابتال به 
بیمارى هاى قلبى عروقى در مقایسه با اجتناب از مصرف قهوه مرتبط است. این 

یافته ها در مورد انواع آسیاب شده، فورى و بدون کافئین صادق است.
پروفسور پیتر کیستلر، نویسنده این مطالعه، از موسسه تحقیقات قلب و دیابت در 
ملبورن، مى گوید: در این مطالعه مشاهده اى بزرگ، مصرف قهوه آسیاب شده، 
فورى و بدون کافئین با کاهش مشابهى در بروز بیمارى هاى قلبى عروقى و مرگ 
ناشــى از بیمارى هاى قلبى عروقى یا هر علتى مرتبط بود. نتایج نشان مى دهد 
مصرف مالیم تا متوسط   قهوه آسیاب شده، فورى و بدون کافئین باید بخشى از 

یک سبک زندگى سالم در نظر گرفته شود.
اطالعات کمى در مورد تاثیر آماده سازى هاى مختلف قهوه بر سالمت و بقاى قلب 
وجود دارد. این مطالعه ارتباط بین انواع قهوه و آریتمى هاى اتفاقى، بیمارى هاى 
قلبى عروقى و مرگ را با استفاده از داده هاى Biobank انگلیس که بزرگساالن بین 
40 تا 69 سال را انتخاب کرده بود، بررسى کرد. بیمارى قلبى عروقى شامل بیمارى 

عروق کرونر قلب، نارسایى احتقانى قلب و سکته ایسکمیک بود.
این مطالعه شامل 449563 شرکت کننده بدون آریتمى یا سایر بیمارى هاى قلبى 
عروقى در ابتدا بود. میانگین سنى 58 سال و 55.3 درصد زن بودند. شرکت کنندگان 
پرسشنامه اى را تکمیل کردند که از آن ها پرسیده مى شد روزانه چند فنجان قهوه 
مى نوشند و آیا معموال قهوه فورى، آسیاب شده (مانند کاپوچینو یا قهوه فیلتر شده) 
یا قهوه بدون کافئین مى نوشند. سپس آن ها را به شش دسته مصرف روزانه گروه 
بندى کردند که شامل هیچ، کمتر از یک، یک، دو تا سه، چهار تا پنج و بیش از پنج 
فنجان در روز بود. نوع معمول قهوه فورى در 198062 شرکت کننده (٪۴۴.۱)، 
آسیاب شده در 82575 (۱۸.۴٪) و بدون کافئین در 68416 (۱۵.۲٪) بود. 
100510 (۲۲.۴ ٪) مصرف کنندگان غیرقهوه بودند که به عنوان گروه مقایسه اى 

حضور داشتند.
در مجموع 27809 شرکت کننده (6.2٪) در طول پیگیرى جان خود را از دست 
دادند. همه انواع قهوه با کاهش مرگ و میر به هر دلیلى مرتبط بودند. بیشترین 
کاهش خطر با دو تا سه فنجان در روز مشاهده شد که در مقایسه با عدم نوشیدن 
قهوه به ترتیب با 14، 27 درصد و 11 درصد کمتر احتمال مرگ براى آماده سازى 

بدون کافئین، آسیاب شده و فورى همراه بود.
بیمارى قلبى عروقى در 43173 شرکت کننده (9.6٪) در طول پیگیرى تشخیص 
داده شد. همه زیرگروه هاى قهوه با کاهش بیمارى قلبى عروقى مرتبط بودند. باز 
هم کمترین خطر با دو تا سه فنجان در روز مشاهده شد که در مقایسه با پرهیز از 
قهوه، به ترتیب با 6، 20 و 9 درصد کاهش احتمال بیمارى قلبى عروقى براى قهوه 

بدون کافئین، آسیاب شده و فورى همراه بود.
در طول پیگیرى در 30100 شرکت کننده (۶.۷٪) آریتمى تشخیص داده شد. قهوه 
آسیاب شــده و فورى، اما بدون کافئین، با کاهش آریتمى از جمله فیبریالسیون 
دهلیزى همراه بود. در مقایسه با افرادى که قهوه نمى نوشند، کمترین خطر با چهار 
تا پنج فنجان در روز براى قهوه آسیاب شده و دو تا سه فنجان در روز براى قهوه 

فورى مشاهده شد که به ترتیب 17 و 12 درصد کاهش خطر را داشتند.

برخى از کارشناســان از ارتباط میان قند خون باال و مصرف 
نمک زیاد ســخن مى گویند.پایگاه «هندوستان تایمز» در 
گزارشى به بررسى رابطه میان مصرف زیاد نمک و قند خون 
پرداخت. در این گزارش آمده اســت که طبق یک پژوهش، 
 A۱C مصرف نمک زیاد با سطح قند خون باال و سطح باالى

مرتبط است.
این پایــگاه مى نویســد: در حالى که ما معمــوال زمانى که 
ســخن از مدیریت دیابت به میان مى آید، مصرف نمک را 
در نظر نمى گیریم، اما طبق یک پژوهشــى کــه به تازگى 
به انجام رسیده است، هر گرم ســدیم اضافى (یا به تعبیرى 
دیگر 2.5 گرم نمک) در روز، با 43 درصد خطر باالتر دیابت 
نوع 2 مرتبط است. حال موضوع این است که چطور نمک، 
احتمال ابتال به دیابت و یا به تغبیرى دیگر، سطح قند خون 

را افزایش مى دهد.
در ابتدا مى خواهیم ببینیم چه چیزى عامل دیابت 

مى شــود. دیابت در واقع یــک بیمارى 
مزمن اســت که زمانى رخ مى دهد 

که هورمون انسولین طبیعى بدن 
به منظور کمک به متابولیســم 
غذایى (ســوخت و ساز بدن) 

از لوز المعده ترشح نمى شود.
انســولین در واقع یک انتقال 
دهنده براى حمل گلوکز (قند) 

از غذاى شما به سلولهایتان است 
که پس از این کار، بدن از آن انرژى 

اســتفاده مى کند. از آنجایى که گلوکز 

نمى تواند وارد سلول شــود، در نتیجه در جریان خون جمع 
مى شود و به اندام هاى بدن تان آسیب وارد مى کند؛ بنابراین 
هر اندامى از جمله چشــم ها، کلیه ها، و یا قلب ممکن است 
تحت تأثیر قرار گرفتــه و فرد با نابینایى، نارســانى کلیه و 
یا حمله قلبى و یا گرفتگى عروق روبرو شــود. این مســأله 
همچنین مى تواند بر اعصاب و عروق خونى نیز تأثیر بگذارد.

ارتباط میان مصرف نمک زیاد و دیابت
برخى مطالعات مبتنى بر جمعیت که در ســوئد و چین انجام 
گرفته است، نشان مى دهد مصرف نمک زیاد، با سطح قند 
خون و ســطح A۱C باال (معیار کنتــرل طوالنى مدت قند 

خون) مرتبط است.
افزایش مصرف نمک در رژیم غذایى همچنین ممکن است 
فعالیت «رنین آنژیوتاسین» را سرکوب کند. سامانه رنین-
آنژیوتانســین یا به عبارت بهتر سامانه رنین-

 (RAAS آنژیوتانسین-آلدوســترون (
یک ســامانه هورمونى اســت که 
فشــارخون و تعادل آب (مایعات 
بدن) را تنظیم مى کند. افزایش 
مصــرف نمــک همچنیــن 
تشــنگى را افزایش مى دهد و 
به افزایش مصرف مایعات از 
جمله نوشابه هاى قندى منجر 
مى شــود که خود یک مکانیسم 
در افزایش مقاومت انســولینى به 

شمارمى رود.

شایع ترین آلرژى هاى فصل پاییز و راه هاى مقابله با آن

خواص شگفت انگیز انار براى 
سالمت قلب و عملکرد حافظه

نوشیدن قهوه باعث افزایش 
طول عمر مى شود

محققان در تازه ترین بررسى خود دریافتند، یک روش از باردارى مى تواند خطر ابتالى فرزند به 
سرطان هاى جدى را افزایش دهد.

نتایج یک مطالعه که به تازگى انجام شده است، نشان مى دهد کودکانى که از جنین هاى فریز 
شده به دنیا مى آیند در سنین باالتر بیشتر از سایر افراد به سرطان مبتال مى شوند.

به گزارش دیلى میل،به گفته کارشناســان، فریز کردن جنین یک روش نسبتاً بى خطر تلقى 
مى شود که براى باردارى در آینده مى تواند بهترین گزینه براى افرادى باشد که قدرت بارورى 

خود را از دست خواهند داد.
براساس داده هاى منتشر شده، سرطان خون و سرطان سیستم عصبى مرکزى شایع ترین نوع 

سرطان هایى بودند که این دسته از کودکان در معرض آن قرار داشتند؛ محققان تاکید 
کردند این مطالعه نشان داده که لقاح خارج رحمى به خودى خود موجب افزایش 

خطر ابتال به سرطان مانند سرطان خون، مغز و تومورهاى نخاع نمى شود و این 
ارتباط تنها براى جنین هاى یخ زده وجود دارد. محققان دانشگاه گوتنبرگ در 
سوئد که این مطالعه را سرپرستى کردند یادآورى کردند ،تولد از جنین هاى 
منجمد نسبتاً نادر است و بخش کوچکى از نوزادانى که با استفاده از فناورى 

کمک بارورى (ART) به دنیا مى آیند را تشکیل مى دهد و در نتیجه اطالعات 
جمعیتى در مقیاس بزرگ براى آنها در دسترس نیست. در حال حاضر بیش از یک 

میلیون جنین منجمد در ایاالت متحده وجود دارد و حدود یک میلیون نوزاد از 
سال 1987 تا 2015 از طریق لقاح آزمایشگاهى متولد شده اند.

آب نیاز اساسى هر موجود زنده و تنها نوشیدنى خردبخش است که گذشته از زمان تشنگى در 
اوقات دیگرى هم باید نوشیده شود تا سالمت و نشاط را بهبود دهد.در اوقاتى که بدن بیشتر به 

آب نیاز دارد، نوشیدن آن به بدن و خلق و خوى کمک قابل توجهى خواهد کرد.
1. باید بعد از بیدار شدن از خواب آب نوشــید، زیرا بدن در طول شب دچار کم آبى مى شود، 
بنابراین، براى شارژ دوباره اندام ها، بالفاصله پس از بیدار شدن در صبح به یک لیوان آب نیاز 
دارد، این کار سیستم گوارشى و سیستم دفع را بهبود مى بخشد و بدن را به سطحى سالم از 

هیدراته شدن مى رساند.
2. بعد از فعالیت بدنى و ورزش، ممکن است نوشیدن آب فراموش شود، اما این بى توجهى حتى 
در افراد سالم نیز مى تواند مشکالت جدى ایجاد کند. مصرف آب قبل، بعد و در طول ورزش 
مهم است، زیرا در طول ورزش، مقدار زیادى آب بر اثر تعریق از دست مى رود که باعث کم 

آبى و خستگى مى شود.
همچنین پس از تمرین سنگین، توانایى بدن براى تنظیم ضربان قلب کم مى شود که خطر 
آریتمى هاى کشنده و مرگ و میر قلبى عروقى را افزایش مى دهد، 

اما مطالعات نشان مى دهد یک لیوان آب بعد از یک تمرین سنگین به کند کردن ضربان قلب و 
کاهش گرفتگى عضالت کمک مى کند.

3. نوشیدن آب نیم ساعت قبل از هر وعده غذایى به بهبود هضم غذا، کاهش وزن، بهبود خشکى 
پوست و افزایش متابولیسم کمک مى کند؛ اما نوشیدن آب بعد از غذا روند هضم را کند مى کند 

و مشکل آفرین است.
4. قبل از حمام آب بنوشید تا فشار خون را کاهش دهد. این کار براى حفظ ضربان قلب سالم و 

تنظیم دماى بدن نیز مفید است.
5. نوشیدن آب قبل از رفتن به رختخواب هم مفید است تا مایعات از دست رفته در طول شب را 
جبران کند؛ با این حال، اگر از مشکالت کلیوى یا قلبى رنج مى برید، شاید این کار، فشار بیشترى 

بر کلیه ها وارد کند و آن ها را ضعیف کند پس با پزشک خود مشورت کنید.
6. زمانى که احساس بیمارى مى کنید نوشیدن آب، به دفع سموم و باکترى ها از بدن شما کمک 
مى کند و این توصیه پزشکان به بهبود بیمارى هایى مانند ســرماخوردگى و آنفلوانزا کمک 
مى کند.7. زمانى که احساس خستگى مى کنید هم آب بنوشید، زیرا بیشتر احساس خستگى از 

کم آبى بدن ماست. یک لیوان آب خنک بنوشید تا بدن فعال شود.

بهترین زمان ها براى نوشیدن آبسرطان در کمین این کودکان است

بربربراساس داده هاى منتشر شده، سرطان خون و سرطان سیستم عصبى مرکزى شبر

حساسیت هاى فصل پاییز به اشــکال مختلف در افراد ظهور پیدا 
مى کند. در این مطلب شایع ترین این حساسیت ها و توصیه هایى در 

این باره را مى خوانید.
پاییــز اگرچــه بــراى خیلى هــا زیبا و  

دوست داشــتنى اســت اما براى 
بســیارى فصل خوبى نیست و 
از شــنیدن نام آن مى هراسند. 
فصلى که برایشــان 
انواع آلــرژى را به 
همراه دارد و آبریزش 
بینى،خارش بینى و چشم 
یا عالئم دیگر حساسیت 
پاییزى زندگى را به آنها تلخ 
مى کنــد و نمى توانند از 
خــزان هزاررنگ 

لذت ببرند. اما این دســته 
افراد بایدبدانند که اگرچه نمى توان به طور کامل از دست 
آلرژى ها رها شد، اما با انجام یکسرى از کارها مى توان از شدت 

آنها کاست.

شایع ترین حساسیت هاى پاییزى
حساسیت هاى فصل پاییز به اشــکال مختلف در افراد ظهور پیدا 
مى کند. از شایع ترین این حساسیت ها مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
چشم و بینى: آبریزش، خارش چشم، آبریزش مخاطى و عطسه 

زیاد است
ریه ها : خس خس سینه و آسم

دهان: خارش در پشت گلو، ناراحتى معده، اسهال و در موارد شدید 
آنافیالکسى

پوست: کهیر، پوست خشک و خارش دار و اگزما

عوامل حساسیت زا
یکى از اصلى ترین عوامل حساسیت پاییزى گیاهانى هستند که در این 
فصل مقدار زیادى گرده تولید مى کنند. کپک نیز عامل مهم دیگرى 
است، زیرا در فصل پاییز برگ هاى درختان کپک مى زنند. هنگامى که 

برگ ها را جمع مى کنید یا از روى آنها مى پرید و حتى با وزش باد، هاگ 
کپک ها در هوا پخش مى شــود و عالئم حساسیت را ایجاد مى کند. 
عامل بعدى، مایت یا هیره گردوغبار است؛ موجودات نامطبوع کوچکى 
که تقریبا روى همه وسایل زندگى افراد وجود دارند. این موجودات 
میکروسکوپى از سلول هاى مرده  پوست که در تماس با اشیا، لباس، 

مالفه یا هر تماس دیگرى حاصل مى شود، تغذیه مى کنند.

شایع ترین آلرژى هاى فصل پاییز و راه هاى مقابله 
با آن

دکتر «امیر محمدراعى»، پزشــک عمومى در این مورد جلوگیرى 
از تشــدید آلرژى پاییزى توصیه هایى را مطرح مى کند که در ادامه 

مى خوانید.

قبل از خواب دوش بگیرید
اگر افراد با عوامل آلرژى زا در تماس باشند، به طور قطع خواب آرامى 
نخواهند داشت، بنابراین نیاز است که قبل از خواب دوش گرفته شود. 
افراد با توجه به میزان حساسیت فصلى خود مى توانند موهاى خود را 
نیز با شامپوى مناسب روزانه بشویند. البته اگر این کار تأثیر بدى بر 
روال مراقبت موى شان نداشته باشد. درصورتى که شست وشوى هر 
شب موها، باعث خشکى مو یا خشکى و خارش پوست افراد مى شود، 
مى توانید براى کم کردن از مقدار آلرژن ها، موهاى خود را فقط با آب 

شست وشو دهند.

شستشوى مداوم روتختى ها
اغلب افراد باید این مهم را درنظر داشــته باشند که انواع روتختى و 
روکش هاى رختخواب عاملى مهم براى ایجاد حساســیت هستند. 
بنابراین نیاز است که ملحفه ها و رواندازها به طور مرتب شسته شوند. 
همچنین استفاده از روکش ضدحساسیت براى وسایلى مانند تشک، 
لحاف و بالش در برابر عواملى مانند مایت گردوغبار به طور مؤثرى از 
افراد محافظت مى کند. اما افراد باید این مهم را درنظر داشته باشند 
که استفاده از این روکش ها به معناى نادیده گرفتن روند شست وشو 

و تمیزکارى نیست.
طبق تحقیق ها که توسط مراکز معتبر دنیا انجام شده، نیاز است که 
حداقل یک بار در هفته ملحفه ها، بالش ها و پتوها در آب گرم شسته 
شوند. همچنین باید افراد به یاد داشته باشند که این موارد را پس از 
شست وشو در بیرون از خانه یعنى جایى که میزان آلرژن ها زیاد است 
پهن و خشک نکنند. استفاده از انواع داروى ضدحساسیت و مصرف 
به موقع آنها اغلب به افرادى که مستعد ابتال به آلرژى هستند، توصیه 
مى شود که از داروهاى ضدحساسیت مانند آنتى هیستامین و... استفاده 

کنند. این یکى از آســان ترین و مؤثرترین گام هایى است که افراد 
مى توانند براى کاهش حساسیت ها بردارند. اکنون بسیارى از داروهاى 
ضدآلرژى بدون خواب، طوالنى مدت و مؤثر هستند و افراد مى توانند 
بدون دغدغه آنها را مصرف کنند. البته ذکر این مهم نیز گفتنى است که 

مصرف انواع داروها تنها باید با تجویز پزشک معالج باشد.

در معرض هواى سرد قرار نگیرید
افرادى که مبتال به انواع حساســیت ها و آلرژى ها هستند نیاز است 
که بدانند هواى سرد مى تواند عاملى براى تشدید انواع آلرژى باشد. 
بنابراین نیاز است که درصورت امکان در هواى سرد کمتر بیرون بروند.

بررسى سطح گرده ها
اگر سطح گرده در منطقه شما زیاد است، بهتر است فعالیت در فضاى باز 
خود را محدود کنید، مخصوصا در هنگام صبح که باالترین تعداد گرده 
را دارد. درصورت امکان، افــراد فعالیت هاى خود را براى چند روز در 
داخل نگه دارند تا در آن روزها در معرض مواد حساسیت زا قرار نگیرید.

خوددارى از آویختن لباس در فضــاى باز براى 
خشک شدن

به دلیل آنکه اغلب گرده ها در هوا معلق هستند، بنابراین خانواده ها نباید 
لباس هاى شسته خود را در معرض هواى بیرون خشک کنند. چون 
گرده ها اغلب روى لباس ها نشسته و باعث مى شوند تا افراد به ویژه 

افراد مستعد به انواع آلرژى مبتال شوند.

شستشوى مداوم
یکى از بهترین راه ها براى به حداقل رساندن میزان آلرژى زایى این 
اســت که اگر افراد به دالیل مختلف در جریان عوامل آلرژى زا قرار 
گرفتند، در اسرع وقت گرده هاى پوســت و موهاى خود را بشویند. 
همچنین نیاز اســت که افراد کفش ها را بیرون از خانه و لباس هاى 
بیرون را داخل در ورودى و قبل از ورود به خانه عوض کنند تا میزان 
گرده و سایر مواد حساســیت زا که ممکن است به خانه آورده شوند، 

کاهش یابد.

لباس محافظ بپوشید
اگر افراد مجبورند براى انجام کارهاى مختلف به بیرون از خانه بروند، 
نیاز است که آستین بلند، شلوار، کاله و عینک آفتابى بپوشند تا گرده ها 
خارج از مو و چشم هایشان باقى بمانند. همچنین نیاز است افراد که 

مستعد آلرژى هاى مختلف هستند، درصورت انجام کارهایى مانند 
تمیز کردن حیاط یا جابه جایى چوب و کارهاى دیگرى که موجب 
ظهور عالئم آلرژى مى شود، پرهیز کنند  و اگر مجبور به انجام این 

کارها هستند از ماسک محافظ صورت استفاده کنند.

استفاده از دستگاه تهویه هوا
استفاده از دستگاه تهویه در خانه به ویژه اتاق خواب بسیار مهم است. 
اتاق خواب  جایى است که افراد ســاعات زیادى را در طول شبانه روز 
در آن مى گذرانند. بنابراین تمیز کردن مرتب و زدودن گرده از روى 
وسایل براى جلوگیرى از آلرژى بسیار مهم است. اما مهم تر از نظافت، 

جلوگیرى از ورود انواع گردوغبار به خانه است.
بنابراین بهتر است پنجره ها بسته باشند و از سیستم مناسب تهویه هوا 
در خانه استفاده شود. نصب سیستم فیلتر ذرات معلق با راندمان باال در 
این زمینه بسیار تأثیرگذار است. به ویژه در فصل هاى سرد، به طورى 
که در هنگام خواب هواى تصفیه شده بهترى را تنفس کنید. همچنین 

افراد باید درنظر داشته باشند که فیلترهاى 
کولر را نیز باید مرتب عوض کنند.

دادن آزمایــش آلرژى و 
مراجعه به پزشک

البته سواى مواردى که بیان شــد، نیاز است تا افراد قبل 
از هرکارى به یک پزشــک حاذق مراجعه کرده و 
با انجام آزمایش آلرژى علت درد و رنج تشخیص 
داده شود و پزشکان روش درمانى مناسب را براى 

جلوگیــرى از آن براى بیمار 
تعیین کنند.
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این باره را مى خوانید.

اگرچــه بــراى خیلى هــا زیبا و  ییییپاییــز ییییییییییپ
دوست داشــتنى اســت اما براى 
بســیارى فصل خوبى نیست و 
از شــنیدن نام آن مى هراسند. 
فصلى که برایشــان

انواع آلــرژى را به 
همراه دارد و آبریزش

نننننننننینننننننننننننننننننننننننننننننننننننینننینینینینینینى،خارش بینى و چشم  بببب
یا عالئم دیگر حساسیت 
پاییزى زندگى را به آنها تلخ 
مى کنــد و نمى توانند از 
هزاررنگ خــزان

لذت ببرند. اما این دســته 
افراد بایدبدانند که اگرچه نمى توان به طور کامل از دست 
آلرژى ها رها شد، اما با انجام یکسرى از کارها مى توان از شدت 

آنها کاست.

شایع ترین حساسیت هاى پاییزى
حساسیت هاى فصل پاییز به اشــکال مختلف در افراد ظهور پیدا 
مى کند. از شایع ترین این حساسیت ها مى توان به موارد زیر اشارهکرد:

چشم و بینى: آبریزش، خارش چشم، آبریزش مخاطى و عطسه 

2. بهبود سالمت 
خوان

ـه هــا نشــانمى دهــد که 
م آب و هــمعصــاره دانــه انار 

ن اســت فواید بالقــوه اى براى 
خوان ها به خصوص براى زنان یائسه در 

سالى داشته باشد.
کک ک ا آ ککا ا اخ کا

ر براى 
حافظه

آیا خوردن نمک زیاد
 با قند خون باال در ارتباط است؟

 محققان تاکید 
ب افزایش
ود واین
گ در 
ن هاى 
اورى 

طالعات 
یش از یک 

 نوزاد از 

آب نیاز اس
اوقات دیگ
آب نیاز
1. باید
بنابراین
دارد، این
هیدراتهش
2. بعد از ف
افرادس در
مهم
آبى
همچ
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آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى ســید محمد صادقى طباطبایى وکالتا از طرف وراث مرحومه شایسته تولیت زواره به موجب 
وکالتنامه شماره 218267 – 1401/05/25 دفترخانه اسناد رسمى 36 تهران و به موجب گواهى 
حصر وراثت شماره 116/92 – 1392/02/21 حوزه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 
ورامین و گواهى واریز مالیاتى شماره 15904 – 1401/06/16 اداره امور مالیاتى 4631 شهرستان 
ورامین باستناد دوبرگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء مشهود رسماً گواهى شده مدعى است 
که سند مالکیت سه سهم مشاع از 1200 سهم ششدانگ مزرعه کریم آباد پالك شماره 36 اصلى 
گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 196دفتر 157 امالك بنام خانم شایسته تولیت 
زواره فرزند مرحوم حسین ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و به حکایت دفتر امالك معامله اى انجام 
نگردیده و در اثر سهل انگارى مفقود شده است نظر باینکه درخواست صدور سند مالکیت المثنى 
نموده، طبق ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام 
معامله ( غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده ) نسبت به آن با وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این اگهى تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
، المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/07/17 – م 

الف: 1389468 - خیراله عصارى - مدیرواحدثبتى حوزه ثبت ملک زواره/7/155

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره 
ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى  اصالحــى 4363 و 4362 مــورخ 1401/07/10 پیــرو راى شــماره 2087 و 2096 مورخ 
1401/03/25 خانم عشــرت شکرانى کوشکى فرزند غالمحسین نســبت به سه دانگ مشاع و 
آقاى سید فضل اله نوریان نجف آبادى فرزند سید مرتضى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 321/48 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 24 فرعى از پالك 733 اصلى 
واقع در قطعه 10 بخش 11  حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رسمى مشاعى میباشد. تاریخ 
انتشــار نوبت اول:1401/07/17 - تاریخ انتشــار نوبت دوم:1401/08/03 – م الف: 1388469 
- حجت اله کاظم زاده اردستانى- سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى/7/156

آگهى محاسبه مهریه به نرخ روز
شــماره نامه: 140160302006003959 – تاریخ ارســال نامه:1401/06/01 - شماره پرونده: 
140004002127000255/1 شــماره بایگانــى پرونــده: 1400301 شــماره آگهى ابالغیه: 
140103802127000006 بدینوسیله به آقاى سیدعبدالحسین خلیفه سلطانى فرزند سیدمحمد 
متولد 1339/01/5 به شــماره ملى 1199011835 ولى ســیدمحمدمهبد خلیفه سلطانى (فرزند 
صغیر) فرزند مرحوم سیدمجید خلیفه سلطانى متولد 1396/04/12 به شماره ملى 1278381694 
که برابر گزارش مأمور اداره پست شهرضا به علت عدم شناسایى آدرس مندرج در اجرائیه (آدرس 
متن سند ازدواج زوج) امکان ابالغ واقعى میسر نبوده است، ابالغ مى گردد در موضوع پرونده اجرایى 
به شماره بایگانى 1400301 (له مهدیه صفائى و علیه وراث مرحوم سیدمجید خلیفه سلطانى)، طبق 
درخواست بستانکار مبنى بر ارزیابى مبلغ مندرج در مهریه به نرخ روز و برابر آئین نامه الحاق یک 
تبصره به ماده 1082 قانون مدنى میزان وجه نقد مهریه مندرج در سند نکاحیه شماره 25616 مورخ 
1394/04/31 تنظیمى در دفترخانه ازدواج شماره 2 شهر شهرضا از مبلغ دوازده میلیون و دویست 
هزار ریال (12,200,000 ریال) بر اساس شاخص تورم سال 1400 به مبلغ پنجاه و هشت میلیون و 
صد و سى و شش هزار و دویست و نود و هشت ریال (58,136,298 ریال) محاسبه گردید که مراتب 
بدین وسیله به شما ابالغ مى گردد. تاریخ انتشار:1401/07/17 - م الف: 1389775 – مسئول واحد 

اجراى اسناد رسمى شهرضا – زهرا جهانى/7/158

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006003959- تاریخ: 1401/6/1- برابر راى شــماره 3959 مورخ 
1401/06/01 به شــماره کالســه 1032 مالکیت آقاى/ خانم غالمعباس اقائى فروشانى به 
شناسنامه شماره 408 کدملى 1141464276 صادره فرزند على در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب باغ به مســاحت 1835/68 مترمربع پالك شــماره فرعى 515 از 106 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل مستندات ضمیمه به موجب صفحه 106 
دفتر 80 و صفحه 193 دفتر 64 و سند شماره 39539 مورخ 1355/5/26 دفتر 73 و مالحظه 

نقشه ملک گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
برابر راى شــماره 3958 مورخ 1401/06/01 به شماره کالســه 1031 مالکیت آقاى/ خانم 
غالمحسین اقایى فروشانى به شناسنامه شماره 102 کدملى 1141514591 صادره فرزند على 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب باغ به مساحت 1835/68 مترمربع پالك شماره فرعى 
515 از 106 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر شامل مستندات 
ضمیمه به موجب صفحه 106 دفتر 80 و صفحه 193 دفتر 64 و ســند شماره 39539 مورخ 
1355/5/26 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/17- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/02- م الف: 
1388630 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرســتان خمینى شهر – سید محمد حسن 

مصطفوى/7/160

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره: 140185602030009453 - آقاى جعفر یزدانى  فرزند محمد على طبق درخواست 
وارده به شماره 140121702030018196 مورخ 1401/06/08 و  باستناد دو برگ استشهاد 

محلى که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شده مدعى اســت  که سند مالکیت سه دانگ 
مشــاع  از ششــدانگ پالك ثبتى شــماره 28 فرعى از 69 اصلى  واقع در قطعه 3  نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحــه 401 دفتر 339 امالك ذیل ثبــت 80999 بنام خانم 
عفت کاظمى نجــف آبادى  فرزند مصطفى  ثبت و ســند مالکیت  بشــماره چاپى 466314 
صادر و تسلیم گردیده و پس از انتقال مع الواسطه به موجب سند قطعى شماره 47980 مورخ 
1382/08/28 تمامت سه دانگ مشاع از ششــدانگ از طرف محمد على یزدانى چم حیدرى 
به آقاى جعفر یزدانى فرزند محمد على انتقال گردیده اســت معامله دیگرى هم انجام نشده 
است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابه جائى مفقود شــده است. چون درخواست 
صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. تاریخ انتشــار 1401/07/17 � م الف: 1389680- 
حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد � از طرف 
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معاون توسعه بازرگانى سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان گفت: افزایش قیمت سیب زمینى طى دو هفته 
گذشته ناشــى از افزایش مصرف این محصول در ایام 
پایانى ماه صفر، افزایش قیمت در مبادى تولید و فروش، 

همچنین صادرات به هند، پاکستان و عراق بوده است.
امید شــریفى با اشــاره بــه تولیــد ســیب زمینى در 
شهرستان هاى فریدن و ســمیرم  گفت: افزایش قیمت 
سیب زمینى در دو هفته گذشته، ناشى از افزایش مصرف 
این محصول در ایام پایانى ماه صفر، افزایش قیمت در 
مبادى تولید و فروش و صادرات به هند، پاکستان و عراق 
بوده است. شــریفى اضافه کرد: تغییرات اقلیمى و آب و 

هوایى که مسبب ســیل و طوفان در کشورهاى مقاصد 
صادراتى سیب زمینى به ویژه هند و پاکستان بوده، منجر 
به از بین رفتن نیمى از محصوالت کشاورزى این کشورها 
شده است. همچنین در برخى از استان ها همچون همدان 
فصل برداشــت پایان یافته که منجر به کاهش عرضه 

سیب زمینى در سطح بازارها شد.
وى ادامه داد: ازچند روز گذشته شاهد کاهش قیمت ها 
و بازگشت قیمت سیب زمینى به قیمت گذشته بوده ایم. 
همچنین با ورود بار سیب زمینى اراك، بروجن و سمیرم 
فراوانى این محصول در بــازار افزایش یافت و کاهش 

قیمت آن ادامه دارد.

رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان گفت:با تالش 
ستاد دیه استان اصفهان 427 زندانى آزاد شدند.

حجت االسالم و المسلمین اســدا... جعفرى در حاشیه 
جلسه ستاد دیه استان با اعالم این خبر اظهار داشت: در 
شش ماهه اول سال جارى با تالش ستاد دیه 427 نفر 
از زندانیان مالى و جرایم غیرعمد با بدهى194 میلیارد 

تومان از زندان هاى استان اصفهان آزاد شدند.
وى ادامــه داد: از این مبلغ بیــش از 90 میلیارد تومان 
مربوط به گذشــت شــاکى، بیش از 52 میلیارد تومان 
مربوط به پذیرش اعسار زندانیان و بیش از 38 میلیارد 
تومان مجموع کمک هاى خیران و تسهیالت ستاد دیه 

بوده است.
رئیس کل دادگســترى استان ضمن تشــکر از مردم 
نیکوکار و نوع دوست اســتان که همواره در امور خیر و 
دستگیرى از نیازمندان بویژه مددجویان زندان پیشتاز 
بوده اند، از شــکات و خواهان  هاى پرونده  هاى مربوطه 
که طلب خود را بخشــیدند به  صورت ویژه تقدیر نمود 
و اظهار داشت: از این 427 نفر، 405 زندانى، مرد و 22 

زندانى زن بوده  اند.
گفتنى اســت در جلسه این ســتاد نیز پرونده 49 نفر با 
بدهى بالغ بر 34 میلیارد تومان، بررسى و تصمیماتى در 

خصوص نحوه کمک به ایشان اتخاذ شد.

علت گران شدن
 سیب زمینى چیست؟

آزادى 427 زندانى با تالش 
ستاد دیه اصفهان

بازگشت زائر زندانى
به اصفهان

خلیل دردمند زائر خانه خدا از کاروان شـهر ُدرچه 
پـس از 80 روز بازداشـت در عربسـتان بـه خانه 
بازگشت. مراسم اسـتقبال از این حاجى آزاد شده 
با حضور مردم درچه در خیابان شریعتى این شهر 
برگزار شـد. این حاجى با رایزنى هاى وزارت امور 
خارجه یازدهـم مهر 1401 به کشـور بازگشـت. 
خلیل دردمنـد در روز عید قربان عکسـى از کعبه 
گرفته و منتشـر کرده بود که عکس سردار شهید 
حاج قاسم سـلیمانى در قاب تصویر دیده مى شد. 
پس از انتشـار این عکـس، وى توسـط نیرو هاى 

سعودى بازداشت و زندانى شد.

پیش بینى برداشت 90 هزار 
ُتن سیب در سمیرم

مدیر جهاد کشاورزى سـمیرم گفت: امسال پیش 
بینى مى شـود که از 18هزار و 500 هکتار باغات 
شهرسـتان سـمیرم 90 هزار تن سـیب برداشت 
شـود. مصطفى طائى اظهار داشـت: رکورد تولید 
سیب درختى در سمیرم بیش از 300 تا 400 هزار 
تن در سـال هاى پر آب بوده و امسـال تولید این 
محصول 70 درصد نسـبت به سـال هاى گذشته 
کاهـش یافته اسـت. وى افزود: سـرماى بهاره و 
سـرمازدگى یکى از عوامـل کاهش تولید سـیب 

درختى در سمیرم است.

خبر

خورشید کیایى
تنها یک دانشگاه در حوزه طراحى لباس در اصفهان 
وجود دارد و البته ده ها آموزشگاه که بسیارى از آنها 
معتبر نیستند. این در حالى است که بازار کار در رشته 
طراحى لباس در اصفهان بسیار کم است؛ بنابراین، 
این رشته به عنوان یک رشته لوکس و بى طرفدار در 
اصفهان درآمده و اگر اشخاصى هم به این رشته وارد 
شوند تنها از روى عالقه و جذابیت این رشته است.

با وجود اینکه اصفهان همواره به عنوان شــهرى 
شهرت یافته که سرشار از رنگ و طرح بوده و این 
موضوع در نماى کاشى ها و معمارى ساختمان هاى 
قدیمى و صنایع دستى آن مشخص است، حال این 
سئوال پیش مى آید که چرا با وجود این همه طرح و 
رنگ، هیچ نمادى از اصفهان در پوشاکى که مردم 
این شهر در حال حاضر اســتفاده مى کنند نیست 
و چرا پوشاکى که در این شــهر مورد استفاده قرار 
مى گیرد، نه متناســب با اقلیم و فرهنگ اصفهان 

است و نه با هویت این شهر همخوانى دارد؟
به گفته کارشناســان، اینکه چرا بــه این وضعیت 
گرفتار هســتیم ربطى به محدودیت هاى پوشاکى 
ندارد بلکه دلیل آن عدم شــناخت فرهنگ و اقلیم 

و افراط در واردات پوشاکى است که مال ما نیست.
مسعود جزنى، طراح و استاد دانشگاه، مشکل اصلى 
صنعت پوشــاك را واردات، آن هم بدون توجه به 
اقلیم و فرهنگ ایران مى داند. بــه نظر او بازار کار 
درستى در حوزه پوشــاك در ایران شکل نگرفته و 
صنعت پوشــاك، کامًال وارداتى است و سهمى که 

خودمان از این بازار داریم خیلى ناچیز است.

او معتقد است که ما باید تاریخ و فرهنگمان را وارد 
لباس هایمان کنیــم و واردات لباس و پارچه اى که 
هیچ ربطى به ما نــدارد را متوقف کنیم چرا که این 

واردات ما را دچار سردرگمى کرده است.
این طراح با اظهار تأسف از اینکه سرمایه گذارى در 
این حیطه خیلى کم اســت و در این حوزه نخبگان 
تربیت شده در دانشگاه فرصت جذب در بازار کار را 
ندارند مى گوید: طرح هایى کــه از پارچه یا لباس 
در ایران وجود دارد وارداتى اســت و چیزهایى وارد 
مى شود که شــاید ظاهرى زیبا داشــته باشد اما با 
فرهنگ و اقلیم ما همخوانى ندارد و حتى مناسب آب 
و هواى منطقه ما نیست و مردم را آزار مى دهد، به 
این خاطر که اکثراً از لباسى استفاده شده که متعلق 
به فرهنگ ما نیست و از این طریق هویت خود را از 

دست مى دهیم.
دیروزهایى که حاال خیلى به نظر دور مى رسد، هر 
قوم وطایفه اى در ایران لباسى بومى ومحلى داشته 
اســت اما حاال از آن همه تنوع، چیزى باقى نمانده 
اســت و در اصفهان هم صنعت نساجى مشهور آن 
خیلى وقت اســت که تحلیل رفتــه و چرخ صنایع 
وابسته اش رنگ باخته است. اکنون هنرهاى دستى 
و رنگ ها و طرح هاى متنوع ختم شــده به صنایع 
دســتى و دیگر این طرح و نقش ها کاربردى روى 

لباس ها ندارد.
همین باعث شده که کمتر کسى پارچه هایى را به 
یاد بیاورد که دیگر تولید نمى شوند، رنگ هایى که 
هماغوشى شان با این پارچه ها، دنیایى از زیبایى را 
مى آفرید و تنپوش مى شدند و اکنون تنها ردى که 

از آنها باقى مانده در بازارها سنتى اصفهان است و 
مابقى محل هاى تجارى و خرید و فروش پوشاك 
رد تولیدات چشم بادامى ها یا ترك ها و یا طرح هاى 
آنسوى مرزها را به خوبى مى توانى ببینى؛ پوشاکى 

که جاى تنپوش هاى سنتى ما را گرفته اند. 
در حال حاضر اگر طراحى براى لباس ها هم باشد، 
در حد یک چاپ اســت و با وجــود اینکه اصفهان 
همچنان پایتخت تولید پارچه هاى قلمکارى است 
که رنگ و نقش و طــرح مخصوص به خود را دارد 
اما طراحان این حیطه حاضر به پذیرش ریســک 
بازار نیســتند. همین مســئله باعث شده که حتى 
طراحى هاى ما براى پارچه اگر هم توســط طراح 
ایرانى هم انجام شــود یا کپى اســت و یا به لحاظ 

ذهنى ایده هاى وارداتى است.
به گفته اکرم قلى پور، طراح لباس، مشکل کنونى 
طراحى لباس در کشــور و به تبع آن در اصفهان، 
ضعف سیستم آموزشــى در زمینه خالقیت است. 
به گفته این کارشــناس، ضعف امکان ارائه و تبلیغ 
آثار باعث شده است تا طراحان از ارائه آثار  خالقانه 
بترســند: «طراحان مــا به دلیل ضعف سیســتم 
آموزشــى در زمینه خالقیت و اینکــه امکان ارائه 
و تبلیغ آثارشــان بسیار ضعیف اســت از خالقیت 
مى ترســند این ترس به این خاطر است که براى 
طراح ایرانى امکاناتى که بــراى طراحان خارجى 
وجــود دارد فراهم نیســت و ممیزى هــا و نبود 

حمایت هاى الزم هم مزید بر علت شده است.»

جاى خالى طرح هاى سنتى بر تنپوش اصفهانى ها 
مدیر کل سرمایه گذارى استاندارى اصفهان گفت:  82 درصد اعتبارات 
تسهیالت تبصره 18 قانون بودجه مربوط به سال گذشته در استان جذب 
شد و امسال نیز 2 هزار و 200 میلیارد تومان از این محل اختصاص یافته 
است. بر اساس قانون بودجه امسال ، اعتبارات تبصره 18 این قانون با 
هدف اجراى برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، 
دانش آموختگان دانشگاهى، زنان و اشتغال حمایتى، اختصاص داده 

مى شود.
 محسن ایروانى افزود:بر اساس قانون بودجه، امسال اعتبارات از تقسیم 

بین وزارتخانه به رویکرد منطقه اى تبدیل شده است.
وى ادامه داد: بر اســاس متن قانون و مباحث مطرح شده در کارگروه 
اقتصادى، عملکرد سال 1400 و همچنین ســهم دستگاه ها در سال 
گذشــته به عنوان مبناى کار براى توزیع اعتبارات سال 1401 خواهد 
بود. مدیر کل سرمایه گذارى استاندارى اصفهان اظهار داشت: اعتبارى 
که سال گذشته در این استان با احتساب بخش مسکن توزیع شد، هزار 
800 میلیارد تومان بود و اعتبارى که امسال به صورت مساوى بین همه 

استان ها تقسیم شده 2 هزار و 200 میلیارد تومان است.  
وى اضافه کرد: 927 میلیارد تومان از اعتبارات امسال استان به بخش 
مسکن اختصاص داده شد و در نهایت اعتبارى که باید بین دستگاه هاى 
اجرایى مختلف توزیع شود هزار و 273 میلیارد تومان است. ایروانى با 
اشاره به میزان جذب اعتبارات دســتگاه هاى اجرایى استان در سال 
گذشته گفت: صنعت معدن و تجارت استان در سال گذشته 92 درصد 
و جهاد کشاورزى 62 درصد اعتبارات را جذب کردند و جذب اعتبارات 
در روزهاى اخیر رشــد خیلى خوبى پیدا کرد و در برخى از بخش ها از 

اعتبارات مازاد استان هاى دیگر هم استفاده کردیم.
 وى افزود: با توجه به شعار سال ســهم باالترى از اعتبارات به شهرك 
علمى و تحقیقاتى اختصاص پیدا کرد و همچنین سهم اداره کل میراث 
فرهنگى و گردشگرى نیز افزایش یافته است تا در این عرصه نیز بتوانیم 

با توجه به وجود پروژه هاى بسیار، تامین مالى الزم را انجام دهیم.  

اختصاص 2000میلیارد تومان 
به اصفهان

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص سبز نگار آپادانا به شناسه ملى 10260392659 و به شماره ثبت 18359 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/05/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناهید حسینى فرد به شــماره ملى 4132071189 به سمت مدیرعامل و به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره و پیمان فروزنده شهرکى به شماره ملى 4621534432 به سمت رئیس هیئت مدیره و سجاد باسره موسى آبادى به شماره 
ملى 5120039170 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت و سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضا مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره هر کدام به تنهایى همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1387713)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص سبز نگار آپادانا به شناسه ملى 10260392659 و به شماره ثبت 18359 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/05/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصالح ماده 25 اساسنامه : سهام وثیقه مدیران : هریک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل یک 
سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتى که ممکن است از تصمیمات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد 
شود و به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق راى و دریافت سود نمى باشد ولى مادامى که 
مدیر مفاصا حساب دوره تصدى خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقى خواهد ماند. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1387780)

آگهى تغییرات 
شرکت هوشمند سازان آیسان اسپادان سهامى خاص به شماره ثبت 56943 و شناسه ملى 14006172194 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
سالیانه مورخ 1401/03/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -مهرداد قاسمى به کد ملى 1270307509 و رضا محمدى سرپیرى به کد ملى 1270922025 
و زهره قاسمى خوراسگانى به کد ملى 1283804867 بعنوان اعضا اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - رضا شش بلوکى به کد 
ملى 4260056921 و پیام استکى دخت به کد ملى 1270461710 به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یک سال انتخاب 
شدند -روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1386300)

آگهى تغییرات
شرکت خدمات مسافرت هوایى و جهانگردى آوازه اصفهان گشت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 51826 و شناسه ملى 10260705392 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1400/10/25و نامه 14002/123/9252 مورخ 1400/10/27اداره میراث فرهنگى و گردشگرى 
و نامه 48882 مورخ 1400/11/7 سازمان هواپیمایى تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرجان شیربان به کدملى 1290727929 بسمت مدیرعامل و عضو 
مدیره و مجتبى طهماسبى به کدملى 1284913686 به سمت رئیس هیات مدیره هیات مدیره براى مدت نامحدود انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر مى باشد روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج اگهى هاى شرکت انتخاب گردید 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1387775)

آگهى تغییرات
شــرکت ســهامى خاص آژیانه فرد ســپاهان به شناســه ملى 
10260352344 و به شــماره ثبت 14233 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/06/07 ماده 37 اساسنامه 
چنین اصالح شد : کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى 
اشخاصى که هیات مدیره تعیین خواهد نمود همراه با مهر شرکت معتبر 
است . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1387703)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص آژیانه فرد سپاهان بشناسه ملى 10260352344 
و به شــماره ثبت 14233 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1401/06/08 کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شــرکت با امضاى 
مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هرکدام به تنهایى همراه با مهر شرکت 
معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1387710)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص حمل و نقل مطهر کهربا به شناسه ملى 10260486728 و 
شماره ثبت 27966 به استناد نامه شماره 21/46204 مورخ 1401/06/30 اداره 
کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان اصفهان و صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى به طور فوق العاده مورخ 1401/06/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه 
حسابرسى بهین تراز آریا به شناسه ملى 14010848201 به سمت بازرس اصلى 
و آقاى مهدى بیابانى سامانى به شماره ملى 4610014351 به سمت بازرس على 
البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1387743)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص خدمات بیمه اى توان تدبیر آتیه ساز به شناسه ملى 10260548709 
و به شماره ثبت 37320 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/05/31 
و نامه 1401-314756 مورخ 1401/6/16 مدیریت امور نمایندگان و کارگزاران بیمه اسیا 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد مرکز اصلى شرکت ببه استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش 
مرکزى، شهر اصفهان، باغ دریاچه، کوچه شــهید علیرضا کریمیان [53]، خیابان رودکى، 
پالك -111، ساختمان ملک، طبقه 2 کدپستى 8176717813 انتقال یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه به شرح فوق اصالح شد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1387764)

فقدان مدارك
پرو انه اشتغال به کار مهندســى اینجانب محمد نیل فروشان 
دردشتى به شماره شناسنامه 441 صادره از اصفهان، به شماره 
ملى 1291152172 عضو سازمان نظام مهندسى ساختمان 
استان اصفهان به شماره عضویت 203003114 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.



ورزشورزش 07074427 سال نوزدهمیک شنبه  17مهر  ماه   1401

01

باشگاه آ.اك آتن از بازگشت احسان حاج صفى به تمرینات 
گروهى اش خبر داد. این ملى پوش ایرانى به یک بیمارى 
ویروسى مبتال شــده بود اما با وجود بازگشت به تمرینات 
گروهى آ.اك شاید نتواند در ترکیب اصلى این تیم در بازى 
فردا برابر آریس در سوپرلیگ یونان بازى کند. حاج صفى 
یکى از گزینه هاى اصلى ماتیاس آلمیدا سرمربى آرژانتینى 

آ.اك در فصل جارى بوده است.

بازگشت حاج صفى 
به تمرینات آ.اك

03

از هفته سوم رقابت هاى لیگ فوتبال اروپا منچستر یونایتد 
در خانه اومانیا به میدان رفت و با نتیجه 3 بر 2 به پیروزى 
رســید. در این دیدار کریم انصارى فرد از ابتدا در ترکیب 
اومانیاى قبرس حضور داشــت و موفق شد گل اول بازى 
را در دقیقه 34 به ثمر برســاند. توئیتر رسمى کنفدراسیون 
فوتبال آســیا واکنش جالبى به گلزنى مهاجم ملى پوش 
ایرانى به غول فوتبال انگلیس داشت و نوشت: گلى که او به 
ثمر رساند همیشه در ذهنش باقى خواهد ماند. کریم انصارى 
فرد مقابل منچستر یونایتد براى اومونیا در لیگ اروپا گلزنى 
کرد. به تعبیر کنفدراسیون فوتبال آسیا این گل در کارنامه 
ستاره ایرانى باقى مى ماند و این بدان معناست که گلزنى 
یک فوتبالیست آسیایى مقابل منچستر یونایتد غول فوتبال 

انگلیس خاطره تکرار نشدنى است.

واکنش AFC به گلزنى
 انصارى فرد

02

مهدى طارمــى مهاجم ملى پوش کشــورمان این روزها 
عملکرد درخشانى را به همراه پورتو در لیگ برتر پرتغال به 
نمایش مى گذارد. در همین رابطه سایت «گل پوینت» به 
ارزیابى بهترین بازیکنان ماه سپتامبر در لیگ برتر پرتغال 
پرداخت. طارمى ســتاره ایرانى پورتو که در ماه گذشــته 
چندین بار بهترین بازیکن زمین شد و با کسب امتیاز 7/46 
به عنوان بهترین بازیکن ماه لیگ پرتغال انتخاب شد. این 
رسانه پرتغالى به معرفى تیم منتخب ماه پرداخت که طارمى 
در خط حمله این تیم رهبر بود و در میان بهترین بازیکنان 
هفته قرار گرفت. طارمى در دو ماه گذشته از سوى باشگاه 
پورتو به عنوان بهترین بازیکن ماه این باشــگاه انتخاب 

شده بود.

طارمى، مرد شماره یک
 لیگ پرتغال

04

نشریه «دیلى میل» انگلیس در گزارشى به احتمال غیبت 
سردار آزمون ستاره تیم ملى ایران به دلیل مصدومیت در 
مسابقات جام جهانى 2022 مخصوصا بازى اول مقابل سه 
شیرها پرداخت. رسانه انگلیسى در این زمینه نوشت: سردار 
آزمون ستاره بایرلورکوزن هفته گذشته مصدوم شد و طبق 
گزارش باشــگاه آلمانى بازیکن ایرانى براى بازگشت به 
میادین 6 تا 8 هفته استراحت نیاز دارد. او از ناحیه ماهیچه 
پاى راست دچار مصدومیت شده است. مصدومیت بازیکن 
کلیدى ایران قبل از جام جهانى باعث شــده تا حضور این 
بازیکن بوندس لیگایى در دیدار با تیم ملى انگلیس در جام 
جهانى در هاله اى از ابهام باشد. انگلیس با هدایت ساوت 
گیت در اولین بازى خود در جــام جهانى در تاریخ 30 آبان 
باید به مصاف ایران برود. وضعیت سردار آزمون ستاره ایران 

براى حضور در بازى با انگلیس را زمان مشخص مى کند.

روایت «دیلى میل»
 از مصدومیت آزمون

اگرچه انتظارى که از دیدار سپاهان و پرسپولیس در 
ذهن داشتیم به واقعیت بدل نشد و به دلیل حساسیت و 
اهمیت امتیازات این مسابقه شاهد مسابقه اى تماشایى 
از سوى دو تیم نشدیم ولى سنگربان هاى دو تیم شب 
خوبى را در مقابل دیدگان دو دســتیار کى روش که 
براى تماشاى بازى به اصفهان رفته بودند، به نمایش 

گذاشتند.
علیرضا بیرانوند و پیام نیازمند با وجود پیشینه متفاوت 
در فوتبال، یک ویژگى مشترك دارند و آن هم اینکه 
هر دو در دوران مربیگرى کارلوس کى روش اولین 
حضور در اردوهاى تیم ملى را تجربه کردند؛ علیرضا 
بیرانوند پس از جــام ملت هاى 2015 اســترالیا در 
مسیر مقدماتى جام جهانى 2018 روسیه رفته رفته 
به ســنگربان اصلى تیم ملى بدل شد و پیام نیازمند 
هم در آخریــن اردو پیش از آغــاز رقابت هاى جام 

ملت هاى 2019 امارات بود که توسط کى روش 
به اردوى تیم ملى فراخوانده شــد؛ حضورى 
که طى سال هاى اخیر ادامه دار بوده و این دو 
دروازه بان در آخرین اردوى تیم ملى در اتریش 

هم حضور داشتند.
در مصــاف ال کالســیکوى 

فوتبال ایران که به میزبانى 
نقش جهان برگزار شــد 
شــاهد موقعیت هــاى 
چندانــى نبودیــم ولى 
همــان دو موقعیــت 
جدى ایجاد شده روى 
دروازه دو تیــم هم با 
واکنش هــاى خوب 
بیرانونــد و نیازمند 

به جایى نرســید؛ موقعیت هایى که درباره سپاهان 
مى توان به شوت على نژاد در فرصتى تک به تک با 
بیرانوند اشاره کرد یا شوت رامین رضائیان روى ضربه 
ایستگاهى. در سوى مقابل هم بهترین شانس گلزنى 
پرسپولیس روى ارسال کرنر سعید صادقى و ضربه سر 
چکشى مرتضى پورعلى گنجى ایجاد شد که با واکنش 

خوب پیام نیازمند این فرصت هم از دست رفت.
درنهایت دو تیم در پایان این مســابقه در شرایطى 
به تســاوى بدون گل رضایت دادند که دقایقى پس 
از پایان مســابقه کارلوس کى  روش لیســت مینى 
کمــپ دو روزه براى ریکاورى بازیکنان را منتشــر 
کرد و باز هم نام علیرضا بیرانونــد و پیام نیازمند در 
لیست او دیده مى  شود؛ دو دروازه بانى که پس از پایان 
مسابقه هم برخوردى گرم و دوستانه با هم داشتند و 

آماده سفر به تهران و حضور باید بالفاصله 
در کمپ تیم هاى ملى 
و ساختمان پک براى 
ریکاورى زیر نظر کادر 

فنى تیم ملى شوند.

روز خوب پیام و بیرانوند در نقش جهان

ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن مى گوید گل سالم 
تیمش در بازى با نساجى آفساید شده است.

مهدى تارتار گفت:همکاران ما کــه بازى را دیدند 
گفتند گل شما سالم بود و کمک داور اول که اتفاقا 
خیلى هم کار مى کرد، روى آن صحنه اشتباه کرد و 
اینجا هم اعالم مى کنم اگر ما بعد از بازى، در ناراحتى 
مى آییم و از داور گله مى کنیم، اگر خالفش ثابت شود 

باید عذرخواهى کنیم.
وى افزود: من به گفته همکارانم اینجا اعالم مى کنم 
گل سالم ما پذیرفته نشد. حاال شاید کادرفنى نساجى 
هم از داورى گالیه داشته باشند اما بعد از کارشناسى 

هر مربى که اشتباه کرد، حداقل شجاعت عذرخواهى 
داشته باشد.

مهدى تارتار دربــاره نتایج تیمش اظهار داشــت: 
من ســبک خودم را دارم؛ ما یک گل زدیم که داور 

نگذاشت برنده شویم. 
وى راجع به صحنه مشــکوك در محوطه جریمه 
ذوب آهن عنوان کرد: به نظر من اتفاقاتى در محوطه 
جریمه رخ داد که مشکوك بود و نیمکت حریف هم 
به صحنه ها خیلى اعتراض داشت اما در کل خطایى 
نبود که اینطور اعتراض کننــد. آنالیزور ما هم گفت 

صحنه خاصى نبود و فقط گل سالم ما مردود شد. 

تارتار: گل درست ما آفساید اعالم شد

سایت هاى خبرى به بازتاب درخشش و گلزنى کریم 
انصارى فرد برابر منچستریونایتد پرداختند.

ســایت omonoianews درباره این بازى نوشت: در 
حالى که خیلى از هواداران اومونیا نسبت به جذب کریم 
انصارى فرد مردد بودند و حسابى روى این بازیکن باز 
نکردند ولى او تا اینجــاى فصل عملکرد خوب و قابل 
قبولى براى تیمش داشته است و گل اول تیمش را نیز 

برابر منچستریونایتد به ثمر رساند.
سایت انگلیسى nottinghampost نیز نوشت: مهاجم 

32 ســاله ایرانى با گلزنى برابر یونایتد شوك اول را به 
تیم انگلیسى وارد کرد. این بازیکن که مدت کوتاهى 
در ناتینگهام نیز حضور داشت توانست با کنترل دقیق 
توپ و ضربه مهار نشدنى دروازه منچستریونایتد را در 

لیگ اروپا باز کند.
اســپورتایم قبرس نیز نوشــت: انصارى فرد بار دیگر 
ارزش هاى خود را نشان داد و بار دیگر ثابت کرد اومونیا 

در جذب این بازیکن اشــتباه نکرده است. او مى تواند 
برگ برنده این فصل تیم قبرسى در لیگ اروپا و لیگ 

باشد.
همچنین عــده اى از هواداران تیــم ناتینگهام نیز در 
شــبکه هاى اجتماعى گله کردند که چرا این بازیکن 
زمان کمى در این تیم حضور داشــت و چرا قرارداد با 

انصارى فرد تمدید نشد.

مهاجم ایرانى ژیل ویسنته در شب شکست 
این تیم مقابل استوریل حضور نداشت.

على علیپور پس از اینکه در چهار هفته گذشته 
لیگ برتر پرتغال دور از فهرست بازیکنان ژیل 
ویسنته حضور داشــت، در دیدار جمعه شب 
تیمش مقابل استوریل نیز در لیست مسابقه 

قرار نگرفته بود.
مهاجم ایرانى ژیل ویسنته که در چهار هفته 
ابتدایى فصــل 23-2022 لیگ برتر پرتغال 
حضور تعویضى در هر چهار مســابقه تیمش 
داشــت و موفق به گلزنى مقابل فریرا شده 
بود، در دیدار برابر اســتوریل براى پنجمین 
بازى متوالى در فهرســت بازیکنان تیمش 
دیده نمى شد تا مشخص شود مصدومیت او 

جدى تر از پیش بینى هاى قبلى است.
تیم فوتبــال ژیل ویســنته در حالى که على 
علیپور را در اختیار نداشت، از ساعت 22:45 
جمعه شب در شهر بارسلوس میزبان استوریل 
بود و یکى از مســابقات هفته نُهم لیگ برتر 
پرتغال را برگزار کرد که در این مسابقه با گل 

ثانیه هاى پایانى شکست خورد.
یاران على علیپــور با وجــود میزبانى از تیم 
اســتوریل، در دقیقه 6+90 دروازه خود را باز 
شــده دیدند و با نتیجه یک بر صفر شکست 
خوردند تا 9 امتیازى بماننــد و نتوانند از رتبه 
سیزدهم جدول لیگ برتر پرتغال باالتر بروند.
تیم ژیل ویســنته روز جمعه هفتــه آینده در 
مرحله سوم جام حذفى فوتبال پرتغال مقابل 
تیم ســرپا قرار مى گیرد که در صورت عدم 
حضور على علیپور در فهرســت تیمش براى 
این مسابقه، غیبت او در بازى ها به یک ماه و 

نیم خواهد رسید!

غیبت ادامه دار علیپور 
در لیگ پرتغال

سرانجام پس از چهار هفته سربازان ژنرال موفق شدند 
به لطف تفاضل گل بهتر از سرخپوشان پایتخت، واگن 
نخست قطار شماره 22 لیگ برتر را در ایستگاه هشتم 
از آن خود کنند. اگرچه دو تیم صنعتى فوالد و سپاهان با 
متوقف کردن سرخابى ها صدر را به گل گهرى ها تقدیم 
کردند اما نمى توان به ســادگى از نقش تعویض هاى 
طالیى امیرخــان در برترى 5 بر صفــر تیمش با نفت 

مسجد سلیمان هم بى تفاوت عبور کرد. 
محمدخدابنده لو، کى روش استنلى، مرتضى تبریزى 
و على اصغر عاشورى بازیکنانى بودند که در تقابل گل 
گهر و نفت مسجد ســلیمان به عنوان یار جایگزین از 
سوى قلعه نویى وارد میدان شدند و با گلزنى و گلسازى 
هاى خود ســهم ویژه اى در کسب سوغات 3 امتیازى 
سیرجانى ها از خوزستان داشتند. به این ترتیب، شاگردان 
قلعه نویى پس از سقوط 2 پله اى خود در هفته گذشته، 
در پایان هفته هشــتم با 3 رده صعود، صدر جدول را از 

چنگ شاگردان یحیى در آوردند. 
با این حال و با وجود صدرنشینى گل گهر سیرجان در 
پایان ایستگاه هشــتم، رقابت تیم هاى مدعى آنچنان 
به هم نزدیک است که کمى تزلزل از سوى هریک از 
آنها مى تواند جایگاه تیم ها را در باالى جدول دچار فراز 
و نشیب کند. این خطر، تیم هاى قعرنشین و میانه جدول 
را هم تهدید مى کند. بر همین اساس، در همین هفته 
ملوان پس از هفت هفته متوالى قعرنشینى سرانجام با 
برترى برابر صنعت نفت آبادان موفق شد یک رده باالتر 
بیاید و جاى رقیب خوزستانى خود در واگن شماره 15را 
بگیرد. جالب آنجاســت این دو تیم قعرنشین هم مانند 
صدرنشینان لیگ در امتیاز با هم برابر هستند اما قوى 
ســپید انزلى با تفاضل گل بهتر نسبت به برزیلى هاى 

آبادان یک رده باالتر از این تیم قرارگرفته است.
از دیگر اتفاقات جالب این هفته بازگشت ذوب آهنى ها 
به روال کسب تساوى بود. سربازان تارتار پس از اینکه 
در هفته هفتم موفق شــدند با برترى برابر پیکان مهر 
پایانى بر ســریال تســاوى هاى خود بزنند دوباره در 
ایستگاه هشــتم برابر حریف خود متوقف شدند. کادر 
فنى سبزپوشان اصفهان با وجود تساوى صفر بر صفر 
برابر نساجى چى ها در مازندران از اینکه رکورد شکست 
ناپذیرى خود را حفظ کرده اند راضى هستند. ذوب آهن، 
فوالد و مس رفسنجان سه تیمى هستند که تا کنون برابر 

هیچ حریفى مغلوب نشده اند.
حاال بیشــتر از هرتیمى، گل گهر و ســپاهان دلشان 
مى خواهد دیگر نمایندگان شــهر و اســتان آنها یعنى 
ذوب آهن و مس در ایستگاه نهم هم به روند شکست 
ناپذیرى خود ادامه دهند. چرا که سبزپوشان اصفهان و 
نارنجى پوشان رفســنجان در این هفته باید به مصاف 
ســرخابى هاى تهران بروند و مغلوب نشدن گاندوها و 
شاگردان ربیعى برابر استقالل و پرسپولیس، هم حفظ 
جایگاه نخست جدول لیگ را براى سربازان ژنرال راحت 
تر مى کند و هم مقدمات صعود به رده هاى باالتر را براى 

طالیى پوشان اصفهان فراهم مى کند. ضمن اینکه در 
صورت تسلیم نشدن ذوب آهن و مس برابر استقالل و 
پرسپولیس، این احتمال وجود دارد که پس از 5 ایستگاه 
سپاهانى ها موفق شوند در ایســتگاه نهم دوباره واگن 

نخست قطار 22  را از آن خود کنند. 
شــاگردان مورایس براى محقق شــدن این موضوع 
ابتدا باید با تعداد گل باال از سد صنعت نفت آبادان عبور 
کنند و امیدوار باشند نساجى چى ها در سیرجان حریف 
چغر خود را از پاى درآورند و با سوغات 3 امتیازى راهى 

شمال شوند. 

هفته هشتم لیگ برتر زیر ذره بین

از صدرنشینى گل گهر تا اولین برد ملوان 

ر ر ی رو ى جه م ج
صلى تیم ملى بدل شد و پیام نیازمند 
 اردو پیش از آغــاز رقابت هاى جام 

 مارات بود که توسط کى روش 
ى فراخوانده شــد؛ حضورى 
ى اخیر ادامه دار بوده و این دو 
ین اردوى تیم ملى در اتریش 

د.
کالســیکوى 

 به میزبانى 
زار شــد 
ت هــاى 
ـمولى
عیــت 
 روى 
 هم با 
خوب 
زمند 

ن ی پ ز پس ى ب ز رو و و ى ی و ی
مسابقه هم برخوردى گرم و دوستانه با هم داشتند و 

آماده سفر به تهران و حضور باید بالفاصله 
در کمپ تیم هاى ملى 
ساختمان پک براى  و
ریکاورى زیر نظر کادر 

فنى تیم ملى شوند.

بازتاب جهانى گل مهاجم 
ایرانى به منچستریونایتد

مرضیه غفاریان
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مدیرکل پست استان اصفهان با بیان اینکه قطعى اینترنت 
بر بحث کســب وکار تأثیرگذار بوده و قطعــًا تدابیرى در 
وزارت ارتباطات براى کسب وکارها دیده مى شود، گفت: 
در شش ماه امسال 2851 بسته و امانت از استان به سایر 
کشورها صادر و 4609 بسته از سایر کشورها وارد استان 
شده که استرالیا و کانادا بیشترین مرسوالت وارده و صادره 

به اصفهان را دارند.
حسین باقرى با اشاره به اقدامات اساسى پست بعد از شیوع 
کرونا، توضیح داد: از فروردین 99 تا 1400 نزدیک 136 
شغل در پست استان ایجاد کردیم و مرسوالت از پاکت به 

سمت بسته رفته است.
وى با اشاره به تقویت نیروى انسانى در این دوران، گفت: 
در دوران کرونا با حجم زیاد مرسوالت مواجه شدیم که در 
زمان کوتاهى باید تجزیه و  مبادله مى کردیم، بنابراین به 
سمت هوشمندسازى تجزیه مبادالت رفتیم و این کار از 
طریق سیستم ســورتینگ انجام مى شود و اکنون امکان 
تجزیه چهار هزار مرســوله در مرکــز تجزیه و مبادالت 
وجود دارد و از سوى دیگر بحث امنیت مرسوالت داراى 

اهمیت است.
وى افزود: بــا توجه به حجم مرســوالت در حال حاضر 
46 دســتگاه کامیون در مرکز تجزیه مبادالت اصفهان 

بارگیرى مى کنند که حجم آن نســبت به پیش از کرونا 
چهار برابر شده اســت، از سوى دیگر شاهد افزایش 300 
درصدى حجم مبادالت برون اســتانى و 100 درصدى 

حجم مبادالت درون استانى هستیم.
باقرى با بیان اینکه استان اصفهان دومین هاب مرکزى 
پست کشور بعد از تهران است که این اتفاق موجب توسعه 
شاخص هاى اقتصادى استان شــده است، عالوه بر این 

موجب تسریع در ارسال مرسوله و ایجاد امنیت و از همه 
مهمتر رشد اقتصادى مى شود.

مدیرکل پست استان اصفهان با بیان اینکه به طور متوسط 
روزانه 46 هزار فقره مرسوله وارد و 39 هزار فقره مرسوله از 
استان خارج مى شود، اظهار کرد: تا پایان شهریور امسال 8 
میلیون و 550 هزار فقره مرسوله وارد استان و 7 میلیون و 

138 هزار فقره مرسوله از استان خارج شده است.

وى با اشاره به فروشگاه هاى خرید اینترنتى، گفت: تا پایان 
نیمه نخست امسال تعداد 1348 فروشگاه خرید اینترنتى 
فعال بودند که نسبت به سال قبل 25 درصد افزایش تعداد 

فروشگاه داشته ایم.
باقرى افزود: تعداد مرسوالت خرید اینترنتى در شش ماه 
نخست امســال 389 هزار و 540 فقره وارده با 26 درصد 
افزایش نســبت به سال گذشته و مرســوالت صادره از 
اســتان 168 هزار و 279 فقره بوده که رشد 37 درصدى 

داشته است.
وى همچنین تأکید کرد: در شش ماه امسال 2851 بسته و 
امانت از استان به سایر کشورها صادر و 4609 بسته از سایر 
کشورها وارد استان شده است که استرالیا و کانادا بیشترین 

مرسوالت وارده و صادره را به اصفهان دارند.
وى با اشاره به اینکه دومین پیش نیاز ما در پروژه جى نف 
نصب پالك هاى شــهردارى است که تاکنون 60 درصد 
اماکن شهرى و 64 درصدد اماکن روستایى استان پالك 
هوشــمند پســتى نصب کرده اند. مدیرکل پست استان 
اصفهان اضافه کرد: از 15 منطقه شهردارى 30 درصد این 
پالك ها در سه منطقه نصب شده قرار است تا پایان سال 
1402 براى تمام اماکن شــهر اصفهان پالك هوشمند 

نصب شود.

فعالیت 1348 فروشگاه خرید اینترنتى در اصفهان

در نشست کمیســیون صنایع اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان که با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان برگزار 
شد، توســعه بخش خدمات صنعتى به عنوان حوزه اى با اشتغال زایى باال 
و قابلیت به کارگیرى قشر تحصیلکرده مورد تاکید قرار گرفت.به گزارش 
روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، محمدرضا رجالى رئیس کمیسیون 
صنایع اتاق بازرگانى اصفهان در این نشست با بیان اینکه اشتغال زایى و رفع 
بیکارى مى تواند بسیارى از مشکالت در حوزه هاى گوناگون را رفع کند، 
اظهار داشت: تولید ارزش در بخش خدمات از طریق محصوالت غیرقابل 
مشاهده اتفاق مى افتد؛ بنابراین نقش وسیعى در ایجاد اشتغال سبز و پایدار با 
سرمایه گذارى اندك دارد. همچنین پایدارى سهم خدمات در تولید ناخالص 

ملى موجب رقابت پذیرى یک شهر شده و شهرها را به مکان بهترى براى 
زندگى تبدیل مى کند.وى با بیان اینکه طبق آخرین آمار 53 درصد تولید 
ناخالص ملى کشورمان مربوط به بخش خدمات است، افزود: این در حالى 
است که متوسط جهانى 64 درصد است. همچنین سهم بخش خدمات در 
GDP استان اصفهان تقریباً کمتر از50 درصد است که از میانگین کشور هم 
فاصله دارد. میثم مداحى مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان هم 
با بیان اینکه براى توسعه اشتغال در بخش خدمات ابتدا باید سیاست اصلى، 
راهبرد و عملیات اجرایى اقتصاد کشور مشخص باشد، گفت: براى توسعه 
اشتغال از جمله در بخش خدمات سیاست واحدى وجود ندارد؛ درحالى که باید 
ابتدا بدانیم با زیرساخت ها و ظرفیت هاى فعلى استان چقدر مى توان اشتغال 

در هر بخش از جمله خدمات را توسعه داد و آیا منابع الزم از جمله سرمایه و 
نیروى انسانى را در اختیار داریم یا خیر.وى با بیان اینکه توسعه ملزوماتى 
دارد اضافه کرد: مقام معظم رهبرى در شــعار ســال ابتدا بر کلمه تولید و 
سپس واژه هاى اشــتغال آفرین و دانش بنیان تأکید کرده اند؛ بنابراین باید 
یک بار براى همیشه سهم توسعه استان در هرکدام از بخش هاى صنعت، 
کشاورزى و خدمات مشخص شود. همچنین باید بر اساس زیرساخت هاى 
موجود آینده پژوهى انجام شود و کتابچه اى آماده و در اختیار تمام دستگاه ها 
و بخش هاى مرتبط در استان قرار گیرد تا همه بدانند باید بر اساس کدام 
برنامه حرکت کنند، درحالى که هم اکنون تمام برنامه ریزى ها بر اســاس 

گذشته است. 

راه توسعه اقتصاد استان از اشتغالزایى در بخش خدمات مى گذرد

طرح تصفیه گازوییل پاالیشگاه اصفهان
 در مدار تولید 

برگزارى اردوى زیارتى مشهد  در مخابرات اصفهان

طرح بزرگ محیط زیستى تصفیه گازوییل شرکت 
پاالیش نفت (پاالیشــگاه) اصفهان با هدف تولید 
گازوییل یورو 5 در مدار تولید قرار گرفت. با اجراى 
این طرح  همه گازوییل تولیدى این شرکت، یورو 
5 و مطابق با استانداردهاى روز دنیا شد و در اختیار 

هموطنان قرار مى گیرد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان، گفت: با 
اجرایى شدن این طرح کالن ملى، میزان گوگرد 23 
میلیون لیتر گازوییل تولیدى از 10 هزار به زیر 10 

ppm  (قسمت در میلیون) کاهش مى یابد.
محســن قدیرى افزود: پروژه تصفیه گازوییل یا 
گوگرد زدایــى از گازوییل شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان در هواى پاك شــهر و استان اصفهان و 
همه استان هاى وابسته به این شهر تاثیر بسزایى 

خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به 
اینکه در این طرح محیط زیستى، روزانه حدود 300 

ُتن از گوگرد گازوییل تولیدى حذف خواهد شــد، 
تصریح کرد: گوگرد استحصالى به صورت گرانوله 
تولید مى شود و در اختیار شــرکت هاى متقاضى 

قرار خواهد گرفت.
طرح بــزرگ تصفیه گازوییل (ســوخت دیزل) با 
سرمایه گذارى 6 هزار و 784 میلیارد تومان و 511 
میلیون یورو در پاالیشگاه اصفهان اجرا شده است 
و برآورد افزایش سودآورى آن 263 میلیون دالر در 

سال پیش بینى مى شود. 

اردوى زیارتی مشهد مقدس پس از دو سال وقفه 
به علت شرایط کرونایى، امســال به همت هیات 
حضرت سیدالشهدا(ع)-کارکنان مخابرات منطقه 

اصفهان- برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، 
این اردوي زیارتــی همزمان با فرارســیدن ایام 

ســوگوارى پیامبر اکرم (ص)، امام مجتبى و امام 
رضا (علیهم الســالم) به مدت چهار روز با حضور 
تعدادى از همکاران رســمى، شرکتى و بازنشسته 
با هدف ترویج معارف اهلبیت (علیهم السالم) در 
سایه زیارت امام هشتم و همچنین ایجاد فضایى 
معنوى همراه با همدلى و صمیمیت در بین شرکت 

کنندگان برگزار گردید .
گفتنى اســت، زیارت بارگاه ملکوتی و مطهر امام 
هشــتم شــیعیان جهان حضرت امام رضا (ع) ، 
برگزارى مراسم عزادارى صبح ها و ظهرها همراه 
با نماز جماعت ، برگزارى مراسم عزادارى در حرم 
مطهر و اجراى برنامه هاى متنوع فرهنگى از جمله 

برنامه هاى اجرا شده در این اردو بود.

به استناد ماده 71 قانون شهرداریها ارائه عملکرد 6 ماه اول سال 1401 به شرح جدول ذیل جهت استحضار عموم شهروندان ارائه مى گردد

* افزایش در عملکرد مربوط به ماموریت ها و مصارف شهردارى نسبت به منابع بودجه ، مرتبط با قطعى نمودن على الحساب ها و منظور  نمودن به 
حساب هزینه ها مى باشد .

گزارش عملکرد شهرداری چرمهین در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱

 شهرداری چرمهین شهرداری چرمهین

منابع

مبلغ مصوب6 ماهه شرحردیف
اول 1401

عملکرد 6 ماهه اول
       ( ریال )

درآمدها

92,793,500,00093,097,313,006درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى110000

2,668,500,0002,365,760,637درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى شهردارى120000

10,665,893,5003,844,431,633بهاء خدمات و درآمدهاى موسسات انتفاعى شهردارى130000

2,437,606,5001,266,909,997درآمدهاى حاصل ازوجوه و اموال شهردارى140000

4,583,500,0000کمک هاى اعطایى دولت و سازمانهاى دولتى150000

4,971,500,0003,690,742,962اعانات ، کمکهاى اهدایى و دارائى ها160000

118,111,500,000104,265,158,235جمع کل درآمدها100000

69,388,500,00056,244,557,850جمع کل منابع حاصل از واگذارى دارایى سرمایه اى200000

00جمع کل منابع حاصل از واگذارى دارایى مالى300000

منابع بودجه کل تلفیقى شهردارى                                                 160،509،716،085

مصارف

مبلغ مصوب 6ماهه  شرحردیف
اول 1401

عملکرد 6 ماهه اول
       ( ریال )

ماموریت ها و مصارف 

25,065,000,0009,668,639,476کالبدى و شهرسازى1

39,224,500,00028,630,992,676محیط زیست و خدمات شهرى2

2,726,000,000250,040,000ایمنى و مدیریت بحران3

47,665,000,00048,584,248,572حمل و نقل و ترافیک4

44,864,500,000599,683,200خدمات مدیریت5

30,455,000,00014,559,267,179اجتماعى و فرهنگى6

190,000,000,000102,292,871,103             جمع کل ماموریت ها

63,500,000,00063,799,053,783                 جمع کل مصارف شهردارى

          مصارف بودجه کل تلفیقى شهردارى                                                166،091،924،886
                                                                                 


